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سعيد ليالز کارشناس اقتصاد سياسی: 
اگر تا آخر اَمُرداد و شهريور دوام بياوريم ديگر اتفاقی نمی افتد

 »مذاکــره مجدد با آمريکا نه تنها چيزي به 
ملــت ايران نميدهد بلکه راه دزدي را براي دزدان 
هموار ميکند. کارگر کف خيابان يا کشاورز هيچ 
چيزي از مذاکره با آمريکا گيرش نميآيد و اين يک 
توقع نابجا است که خيال کنيم با مذاکره مجدد به 

طور مثال تورم حل ميشود.«
به گزارش تســنيم، قطعنامه سياسي اخير شوراي 
حکام آژانس بينالمللي انــرژي اتمي و همچنين 
گزارش جانبدارانه و تحت فشار آمريکاي گوترش 
دبيرکل سازمان ملل درباره ماجراي آرامکو ترديدي 
باقي نميگذارد کــه طرف اروپايي و آمريکايي در 
حال اجراي يک کارزار جديد براي فشــار رواني 
به ايران بــراي مذاکره و دستبرداشــتن از برخي 
مولفههاي قدرتش اســت. از سوي ديگر بحران 
کرونا نيز فشــارهايي را به اقتصاد ايران }در کنار 
اقتصاد دنيا{ تحميل کرده است. يک پرسش رايج 
در اين ســالها و از جمله در ايام اخير آن است که 
آيا مذاکره با آمريکا و اروپا ميتواند راهي به سوي 
بهبود اقتصاد ايران داشــته باشد يا خير؟ با سعيد 
ليالز کارشــناس مسائل اقتصادي و فعال سياسي 
اصالحطلب در اينباره گفتوگو کرديم. او راجع به 
تاثيرات جهاني و داخلي کرونا بر اقتصاد و همچنين 
اين پرسش که آيا مذاکره با آمريکا در شرايط فعلي 
سودمند است يا خير؟ نکاتي مطرح کرده است که 

در ذيل ميآيد:
عضو شــوراي مرکزي حزب کارگزاران در پاسخ 
به اين پرســش که به اعتقاد شما کرونا چه تاثير 
عينــي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشــت؟، با بيان 
اينکه مديريت اجرايي کشورمان در مجموع بهتر 
از بسياري از کشورها توانست شيوع اين بيماري 
در سطح کشور را کنترل کند، خاطرنشان کرد: اين 
اولين بحران بينالمللي به معناي واقعي تاريخ بشر 
است و حتي جنگ جهاني دوم نيز اين گونه نبود.
چراکه در جنگ جهاني دوم بسياري از مناطق دنيا 
اساساً تحت الشعاع اين جنگ قرار نگرفتند يا الاقل 

تاثير محدود از اين جنگ گرفتند.
ليــالز با تاکيد بر اينکه شــواهدي که از پژوهش 
محققان علوم پزشکي منتشر شــده حاکي از آن 
است که مسئله کرونا به اين زوديها جمع نميشود، 
گفت: در وهلــه اول معتقدم اين ويروس ما را به 
يعني   )Mercantilism( مرکانتيليســم  عصر 
قرون شانزدهم و هفدهم ميالدي و عصر دولتهاي 
ملي و عصر اين که پيروزي من شکست شماست 
برگردانده است که اين مسئله بدون شک بزرگترين 
ضربهاي اســت که تاکنون به پروژه جهانيسازي 

يا همان Globalization وارد شــده اســت. 
به طوري که همه شــواهد نشــان ميدهد اقتصاد 
کشورهاي غربي در مقايسه با اقتصاد کشورهايي 

چون ايران آسيب بيشتر ديده است.
اين کارشناس اقتصاد سياسي ادامه داد: يافتهاي که 
ميتوان از اين ماجرا درآورد اين اســت که شواهد 
اوليه نشــان ميدهد دولتها هر قدر بزرگتر باشــند 
آسيب کرونا به آنها کمتر بوده است که اين مسئله 

به موضوع دولتهاي حداقلي بازميگردد.
عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران با تاکيد بر 
اينکه ويروس کرونا، به فدراليســم ضربات بسيار 
بزرگي وارد کرد، خاطرنشان ساخت: اين ويروس 
نشان داد که اساس بيچارگي رژيم آمريکا، فدراليسم 
بودنش است. از آنجا که در اياالت متحده هارترين 
طبقه سرمايهداري که در تاريخ شناخته شده، حاکم 
اســت، در اين کشور هر چيزي از جمله ويروس 
کوويد 19 به شکل اسکناس ديده ميشود. بنابراين 
تعجبي ندارد که از نظر کيفيت مواجهه کشورها با 
کرونا، عملکــرد بريتانيا بهتر از آمريکا و به همان 
نسبت عملکرد فرانسه بهتر از بريتانيا، عملکرد آلمان 
بهتر از فرانسه، ايران بهتر از آلمان، چين بهتر از ايران 

و الي آخر باشد.
ليالز با تاکيد بر اينکه چه از لحاظ اقتصادي و چه 
از منظر ژئوپلتيکي آســيبي که ايران از همهگيري 
ويــروس کرونا ديده بــه مراتب کمتــر از بقيه 
کشورهاي دنيا است، تصريح کرد: در عرصه مبارزه 
با کرونا هر چقدر اقتصادها ادغامتر شده بودند و يا 
اصطالحاٌ گلوباليزيشنشان بيشتر بوده باشد، بيشتر 
تحت شــعاع کرونا واقع شــده و آسيب بيشتري 
ديدهاند. بر همين اســاس است که اقتصاد ايران 
که به دليل فشــار وحشتناک تحريمها در 42 سال 
گذشــته و به ويژه دو سال اخير در انزواي شديد 
بوده، از نظر اقتصادي متحمل آســيب کمتري به 

نسبت ديگر کشورهاي دنيا شده است.
وي افزود: نکته دوم اين است که به واقع کاري که 
غرب در اين سالها با تحريمهاي خود با ايران کرد، 
همان کار را کرونا با غرب انجام داد. بنابراين اگرچه 
ما از نظر اخالقي نسبت به اين که تعداد زيادي از 
مردم اروپــا و آمريکا بر اثر ابتال به ويروس کرونا 
جان خود را از دست دادهاند ناراحتيم ولي به لحاظ 
ژئوپليتيک، مقوله کرونا را فرصتي ميدانيم که به ما 
يک مهلت تجديد قوا در برابر تحريمهاي ظالمانه 

غربيها را داده است.
ليالز با بيان اين که  شواهد نشان ميدهد بيشترين 
فشار کرونا از نظر اقتصادي بر روي بخش خدمات 

آمده است، تصريح کرد: در شرايطي که 85 تا 90 
درصد اقتصاد کشــورهايي چون آمريکا، آلمان و 
فرانسه روي بخش خدمات استوار شده، اين بخش 
تنها 54 درصد از اقتصاد ايران را به خود اختصاص 
داده است که اين مسئله خود گوياي چرايي آسيب 
کمتر ايران از کرونا به نسبت کشورهاي پيشرفته و 

صنعتي است.
اين کارشناس اقتصاد سياسي خاطرنشان کرد: يکي 
ديگر از چالشهاي اصلي کرونا براي اقتصاد دنيا اين 
بود که مثاًل تا به حال تصور نميشــد روزي برسد 
که همه هواپيماهاي مسافربري دنيا زمينگير شوند 
و به همين دليل اين اندازه فرودگاه و آشيانه براي 
آنها تعبيه نشده بود ولي ناگهان همگي روي زمين 
نشســتند و اين در تمام کشورهاي جهان منجر به 
بروز بحران شد. به طور مثال آسيبي که هواپيمايي 
امارات از زمينگير شدن هواپيماهاي خود ديد قطعا 
قابل مقايسه با هواپيمايي هما نيست. همين مسئله 
براي هواپيمايي لوفتانزا و هواپيماهايي آمريکا نيز 

قابل تعميم است.
اين عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران با بيان 
اينکه به نظر ميرسد بخش کشاورزي از کرونا تاثير 
چنداني نديده باشد، تصريح کرد: با توجه به اينکه 
سهم بخش کشاورزي هنوز 10 درصد GDP يا 
توليد ناخالص اقتصادي ايران است و اين نسبت در 

آمريکا ممکن است يک تا 1.5 درصد باشد،با توجه 
به برکنار بودن نســبي بخش کشاورزي از بحران 
کرونا، اين موضوع نيز به اقتصاد ايران کمک ميکند.
وي خاطرنشان کرد: در اسفند ماه، تصورم اين بود 
که اگر تا آخر ارديبهشت بتوانيم کرونا را مهار کنيم، 
اين ويــروس بين 2 تا 3درصد GDP ايران را از 
بين ببرد. اما امروز ارزيابيها بيانگر اين اســت که 
احتماالً اين ميزان به 6 درصد افزايش يافته اســت 
اما با اين حال معتقدم با توجه به بازگشــت مراکز 
توليدي کشــور به وضعيت پيش از محدويتهاي 
کرونايي، بخش مهمي از اين عقبماندگي در توليد 

در نيمه دوم سال 99 جبران ميشود.
ليالز تاکيد کرد: معتقدم شرايط بسيار سختي داريم 
ولي اگر تا آخر مرداد و شهريور دوام بياوريم ديگر 
اتفاقي نميافتد و قادر خواهيم بود که از شــرايط 
بحراني در حوزه اقتصادي به سالمت عبور کنيم. 
با اين حال بر اين باورم که بايد اين مســئله را نيز 
مورد تاکيد قرار داد که کاهش 2تا 4درصد از توليد 
ناخالص داخلي کشــور يک عدد بسيار بزرگ به 
حساب ميآيد؛ به تعبير دقيقتر اگر GDP ايران را 
4 هزار تريليون تومان -به قيمت جاري- در نظر 
بگيريــم هر يک درصد آن معادل 40 هزار ميليارد 
تومان ميشود؛ بنابراين 2 تا 4 درصد GDP يعني 

حدود 80 تا 180 هزار ميليارد تومان.

وي افزود: کل بودجه عمومي دولت امسال 460-
470 هزار ميليارد تومان است. يعني 3 برابر آسيب 
ناشي از کرونا که به GDP وارد شده است. ولي 
اين عدد که 2 تا 4 درصد است را بايد با 8 درصدي 
که در آمريکا است يا 20 درصدي که در بريتانيا يا 
7-8 درصدي که در آلمان يا چين اســت مقايسه 

کنيد.
اين کارشناس اقتصاد سياسي با بيان اينکه در آمريکا 
اگر به قيمت اسمي حساب کنيم، هر يک درصد يا 
2 درصد رشد اقتصادي آن، معادل کلGDP ايران 
ميشود، تأکيد کرد: اين رقم به قيمت »قدرت برابري 
خريد« هر 5 درصد آن اســت}هر 5 درصد رشد 
اقتصادي آمريکا معادل کل GDP ايران است{؛ 
اگر اين اعداد را مقايسه کنيم متوجه ميشويم که به 
انــدازه يک و نيم برابر کل اقتصاد ايران، از اقتصاد 
آمريکا به خاطر کرونا از بين رفته است. آسيبي که 
بريتانيا ديده هم وحشــتناک است به نوعي که به 
گفته مسووالن اين کشور، بحران اقتصادي که در اثر 
همهگيري ويروس کرونا به انگلستان تحميل شد، 

در صد سال اخير بي سابقه بوده است.
اين فعال سياســي اصالحطلب عنوان کرد: بحران 
کرونا در مجموع به لحاظ ژئوپلتيک به نفع ايران 
تمام شــد. چرا که به برخي از بدترين دشمنان يا 
رقباي ما همچون عربســتان آسيبهاي جدي وارد 
کرد. به طور مثال آســيبي که عربستان از کاهش 
درآمد نفت از کرونا ديد شــايد 20 برابر آســيب 
ايران باشد. به همين واسطه است که بنده احتمال 
ناآرامي در عربستان را بيشتر از ايران پيشبيني ميکنم. 
علت اين مسئله نيز اين است که حکومت عربستان 
هماکنون در حال مصرف کردن ذخاير خود بوده 
و به همين واســطه شروع به کاهش يارانهها کرده 
است. همچنين اقتصاد روســيه به عنوان يکي از 
رقباي ايران تحت تاثير همهگيري کرونا و موضوع 

نفت آسيب ديده است.
عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران در بخش 
ديگري از اين گفتوگو با اشــاره به آثار ژئوپليتيک 
بحران کرونا بر مقدرات سياســي حاکم بر کشور 
گفت: يکــي از آثار ژئوپليتيک کرونا در ايران اين 
است که هرگونه مصالحه با آمريکا را بالموضوع 
کرده اســت؛ به اين معنا که عالوه بر اينکه تاکنون 
از نظر سياسي مصالحه با آمريکا غلط بود اما اين 
مسئله از اين پس از نظر اقتصادي نيز بي معني شده 
است. چراکه حتي اگر با آمريکا مصالحه نيز بکنيم، 
ديگر بازار نفتي وجود ندارد که بتوانيم در آن نفت 

خود را عرضه کنيم.

وي ادامه داد: در شرايط فعلي 6 ميليون بشکه نفت 
از ظرفيت توليد اوپک کم شده و از اين تعداد اگر 
500 هــزار آن تالطم ايجاد ميکرد قيمت نفت به 
بشکه اي 40 دالر ميرسيد؛ يعني ورود ايران به بازار 
جهاني بسيار دشــوار خواهد بود و اگر اين ورود 
اتفاق بيافتد و اآلن بتوانيد 2 ميليون بشکه نفت نيز 
صادر کنيم با بشکهاي 40دالر روي هم 80ميليون 
دالر ميشود که در مجموع سالي 24 تا 25 ميليارد 
دالر مي شــود. اين مســئله در حالي است که در 
بدترين سال دولت آقاي احمدي نژاد، درآمد نفت 
ايران 65 ميليــارد دالر بود و در حالي که بهترين 
ســال دولت آقاي روحاني 33 ميليارد دالر بود به 

واقع وحشتناک است.
ليالز تاکيد کرد: بنابراين اگر فرض کنيم به يک باره 
وسط توافق هستهاي بيافتيم و 24 ساعته محدوديتها 
برداشته شود نيز باز هم درآمد نفتي ايران به بيش از 
سالي 25 ميليارد دالر نميرسد که اين رقم به راحتي 
در حوزههاي ديگر قابل جبران است و بنده يقين 
دارم عدد واقعي درآمد غير نفتيمان بيش از 60 تا 

70 ميليارد دالر است.
اين کارشــناس اقتصاد سياســي در پاسخ به اين 
پرسش که با اين تفاسير آيا شما معتقديد مذاکره نه 
تنها با عقل سياسي نميخواند،بلکه صرفه اقتصادي 
نيز ندارد؟، تأکيد کرد: بنده معتقدم مذاکره مجدد با 
آمريــکا نه تنها چيزي به ملت ايران نميدهد بلکه 
راه دزدي را براي دزدان هموار ميکند. علت اينکه 
زمزمههايــي براي مذاکره مجدد در حال شــنيده 
شــده است اين اســت که لولهاي که دزدان تا به 
حال از آن خوردهاند در حال خالي شــدن است. 
به طور مثال شايد برخي از آنهايي که بچههايشان 
در کانادا هســتند، کارتهاي بانکيشان بسته شده و 
پاسپورتهايشان در ُشــرف منقضي شدن است و 
برخي از آنها به همين واســطه دارند از کوره در 
ميروند ولي کارگر کف خيابان يا کشاورز چيزي 
گيرش نميآيد و اين يک توقع نابجا است که خيال 
کنيم با مذاکره مجدد به طور مثال تورم حل ميشود.
ليالز در عين حال با بيان اينکه من هيچگاه مخالف 
يک مصالحه شرافتمندانه نبودهام و اين گونه نيست 
که اساســاً با هر گونه مصالحهاي مخالف باشم، 
گفت: اياالت متحده بايــد به برجام بازگردد و ما 
بايد مطالبه خسارت کنيم. اگر موفق شويم از نظر 
ديپلماتيک عاقالنه رفتار کنيم آمريکاييها بيشتر از 
اين ضربهاي که به ما زدند قادر نخواهند بود بزنند. 
مشــکالت اقتصاد ايران اساساً متعلق به خودش 

است و کرونا بار ديگر اين واقعيت را نشان داد.

سعيد ليالز کارشناس اقتصاد سياسی: 

اگرتاآخرَاُمردادوشهريوردوامبياوريمديگراتفاقینمیافتد
 مذاکره با آمريکا هم اکنون هيچ کمکی به اقتصاد ايران نمی کند
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جلوگيریازاختالس
۵۰ميلياردتومانی
درپروژهسبزهميدان

 در این پرونده ، شهردار زنجان، دو شهردار منطقه، 
معاون اداری-مالی شهرداری زنجان، مشاور یک مقام عالی استان، 

پنج عضو شورای شهر و یک کارشناس متهم هستند
 داستان تخلف فساد بیش از 100 میلیارد تومانی چیست؟

ویتــرین

فرنشین هواشناسی استان زنجان:

زنجانی ها تابستان خنکی 
را تجربه می کنند
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انجام نخستین جراحی 
تعویض کامل مفصل 
معکوس شانه در زنجان

فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان:

حمایت از هیات های 
ورزشی از اولویت های 

مهم است

امداد خالصانه 
و بی منت

دادستان ابهر عنوان کرد:
اهتمام برای تبدیل زندان 

ابهر به زندان صنعتی
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 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: مشکل کمبود آب در سه روستای 
باقلوجه آغا، دهشیر و دوالناب از توابع زنجان با 

مشارکت مردم رفع شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: حفر و تجهیز 
سه حلقه چاه، ترمیم تاسیسات آبرسانی و بهبود 
کیفیت آب از جمله اقداماتی است که شرکت آب 
و فاضالب جهت رفع مشکالت آب این روستاها 

انجام داده است.
وی افزود: در روستای باقلوجه آغا عملیات حفر 
و تجهیز یک حلقه چاه و اختصاص یک دستگاه 
کانکس سرچاهی توسط شرکت آب و فاضالب 
و همچنین اجرای خط انتقال، خرید برق و نیرو 

رسانی با مشارکت اهالی انجام پذیرفت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
اضافه کرد: محوطه سازی، ساخت ایستگاه پمپاژ 

و کیفیت ســنجی آب از جمله اقداماتی است که 
در روستای باقلوجه آغا در برنامه اجرا قرار دارد.

جزء قاسمی گفت: در روستای دهشیر نیز خرید 
برق و نیرو رسانی، اجرای خط انتقال و حفر یک 
حلقه چاه با مشارکت اهالی این روستا و اجرای 
ایســتگاه پمپاژ، تجهیز یک حلقــه چاه، محوطه 
ســازی و تهیه لوله های جدار چاه و خط انتقال 
توسط شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در 

دست اجرا می باشد.
وی افزود: عالوه بر تکمیل ایستگاه پمپاژ و حفر 
و تجهیز یک حلقه چاه، بازسازی مخزن و اجرای 
حوزچه های خط انتقال نیز در روستای دهشیر در 

دست اجرا می باشد.
وی تصریح کرد: در روستای دوالناب نیز عملیات 
اجرای خط انتقال، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، 
ساخت ایســتگاه پمپاژ و محوطه سازی توسط 

شرکت آب و فاضالب و خرید امتیاز برق و نیرو 
رسانی نیز توسط اهالی انجام پذیرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: بــا اقدامات انجام پذیرفته از ســوی این 
شرکت و با مشــارکت مردم، آب شرب سالم و 
بهداشتی به شبکه توزیع آب این سه روستا تزریق 

و جریان آب جهت شرب اهالی برقرار شد.
جزء قاسمی گفت: پس از یکپارچه سازی شرکت 
هــای آب و فاضالب، توســعه خدمات بخش 
روســتایی و ارتقاء شاخص های آبرسانی در این 
مناطق جزو اولویت های شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان قرار گرفته است.
این مسوول خاطر نشان کرد: در آبرسانی به مناطق 
شــهری به شرایط ایده آل دســت یافته ایم و در 
آبرسانی به روستاها نیز خالء هایی وجود دارد که 
تالش می شود در دوران یکپارچه سازی شرکت 

های آب و فاضالب شهری و روستایی این عقب 
ماندگی ها جبران شود.
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 در ســومین روز از هفتــه قــوه قضائیه 
دادستان زنجان در نشست خبری با خبرنگاران 
ابعاد جدیدی از پرونده مربوط به شــهرداری و 

شورای شهر زنجان را بازگو کرد.
به گــزارش زنگان امروز، در ایــن پرونده یک 
عضو شــورا هر چند تخلفاتی داشته اما دستگیر 
نشده و سخن از دست داشتن یکی از مشاورین 
مقامات عالی اســتان در این پرونده مطرح شده 

است.
 بعد از اینکه فرنشــین کل دادگســتری استان 
زنجان ابعادی از پرونده شــهرداری و شــورای 
شــهر زنجان را بازگو کرد. حال دادستان زنجان 
به جزئیــات دیگری از این پرونــده پرداخته و 
موضوعات قابل تاملی را عنوان کرده اســت. از 
مهم ترین موضوعات مطرح شده در باره عضو 
پنجمی از شــورای شهر زنجان بوده که دستگیر 
نشــده اســت. آنطور که فارس نوشــته سطح 
تخلفــات وی پایین تر بود و وی را بازداشــت 

نشده است!
حجت االســالم محســن کرمی ظهر دیروز در 
نشست خبری با خبرنگاران به پرونده مبارزه با 
فســاد مرتبط با شهرداری و شورای شهر زنجان 
اشاره و اظهار کرد: در پرونده شهرداری ۱۱ متهم 
اصلی و ۲۰ نفر درگیر هستند که به پرونده آن ها 

رسیدگی شد.

دادستان زنجان از ۱۱ متهم اصلی در این پرونده 
خبر داده و افراد درگیر در این پرونده را شهردار 
زنجــان، دو شــهردار منطقه، معــاون اداری-
مالی شهرداری زنجان، مشــاور یک مقام عالی 
اســتان، پنج عضو شورای شهر و یک کارشناس 

برشمرده است.
دادســتان زنجان در بخشــی از ســخنان خود 
موضوع جدید و مهمی را بازگو کرده است. این 
موضوع مربوط به قطعــات زمینی مربوط به به 
»ثمن بخس« است. آنطور که دادستان گفته این 
قطعه زمین به قیمت ســال ۸۴ به میزان ۲ هزار 
و ۵۱۰ تومان به یک شــرکت تعاونی خصوصی 
داده شده و فســاد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی 

می شود در این باره وجود داشته است.
این زمین در خارج از محــدوده ولی در داخل 
حریم شــهر اســت و هم اکنون ایــن زمین در 
صورت تفکیک شــده، متری ۱۰ میلیون تومان 
ارزش دارد و نزدیک به ۷ هکتار مساحت دارد با 
یک »مستمسک« دروغین و توجیه غلط قانونی و 
غفلت خیلی ها واگذار شــده بود و در این وسط 

۱۳۲ میلیارد تومان پول وجود داشت.
سازمان فرهنگی در این زمینه تخلف نداشت/

این سازمان را تحت فشار قرار دادند
دادســتان زنجان در باره تخلفــات احتمالی و 
مطرح شده مربوط به سازمان فرهنگی اجتماعی 

شهرداری زنجان گفته اســت: سازمان فرهنگی 
در این زمینه تخلف نداشــت، اما مدیران تالش 
داشــتند که برخی از مصارف خــود را که فاقد 
مصارف قانونی بود از ســازمان فرهنگی تامین 
کنند این ســازمان را تحت فشار قرار دادند و تا 
حدودی هم موفق شــده بودند و رییس سازمان 
را تحت فشــار قرار داده بودند که در این حوزه 
نیز وارد عمل شدیم، اما فساد این حوزه به اندازه 
پرونده شــهرداری معظم نبود و جلوی تخلفات 

هم گرفته شد.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه پس از دستگیری 
دو عضو یک عضو دیگر در همان زمان به دنبال 
این بود که یک ۲۰۰ میلیون تومان را هم بگیرد، 
گفت: خوشــبختانه در این میان متوجه موضوع 

تخلف شدیم و دستگیری انجام شد.
وی در مورد عضو پنجم متخلف شــورای شهر 
و علت حضور وی در جلســات، گفت: سطح 
تخلفــات وی پایین تر بود و ما با رعایت وی را 

بازداشت نکردیم.
کرمی تصریح کرد: در پروژه سبزه میدان جلوی 
تضییــع حقوق حدود ۵۰ میلیــارد تومان گرفته 
شــد و همچنین جلوی تخلــف و هدر رفت ۴ 
میلیارد تومان در خریــد تجهیزات پارک بانوان 
نیز گرفته شد و ...، شهرداری زنجان افراد خدوم 

و پاک دست بسیار هم داشته و دارد.
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جلوگیری از اختالس ۵۰ میلیارد تومانی 
در پروژه سبزه میدان

 در این پرونده ، شهردار زنجان، دو شهردار منطقه، معاون اداری-مالی شهرداری زنجان، مشاور یک مقام عالی استان، 
پنج عضو شورای شهر و یک کارشناس متهم هستند

 داستان تخلف فساد بیش از 100 میلیارد تومانی چیست؟

رفع مشکل کمبود آب در سه روستای شهرستان زنجان

بی آبی و خشکسالی مســئله ای است که می تواند 
شعله جنگ های آتی جهان را شعله ور کند.

به گزارش ایسنا، در روزگاری که نامه اعمال جراید، 
سیل حوادثی از قبیل کاهش قیمت نفت، تشدید و 
تجدید تحریم ها، افزایش قیمت طال و دالر و مهم تر 
از آن کرونا و آســیب هایش را درج می کنند، »آب« 
نگران کننده ترین محدودیت به شمار می رود و حتی 
می تواند تهدیدکننده حیات انســان در ســال های 
آتی باشــد. ایران از سویی در اقلیم گرم و خشک 
قــرار دارد و به صورت طبیعی نزوالت طبیعی در 
کشور یک ســوم میانگین جهانی است و از سوی 
دیگر وضعیت برداشت در چند دهه اخیر باالخص 
در دهه گذشته به دلیل افزایش چاه های غیرمجاز، 
شرایط دشــواری برای چاه های آب زیرزمینی به 
وجود آمده اســت و اغلب ایــن چاه ها در بخش 
کشاورزی که بیشترین مصرف و کمترین بهره وری 

را دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.
عرضه و تقاضای نابرابر آب

آب را می توان جزو منابع تجدیدپذیر تقسیم بندی 
کرد ولــی توجه به عرضه و تقاضای آب می تواند 
نشــان دهد که کشور در چه وضعیتی از منابع آبی 
قــرار دارد. در طول زمــان، منابع آب تجدیدپذیر 
کشــور رو به کاهش بوده و کاهش بارندگی های 
ساالنه در طول ســال های اخیر، گرم شدن زمین و 
افزایش تبخیرها و خشــک شدن برخی تاالب ها 
و دریاچه ها ســبب کاهش توان عرضه شده و از 
طرف دیگر افزایش سطح زیرکشت، افزایش سطح 
کشت آبی نســبت به دیم، افزایش مصرف بخش 
صنعت و نیز افزایش جمعیت، نیاز طرف تقاضا را 
بیشتر کرده است و قرار گرفتن ایران در اقلیم گرم و 
خشک، نشان می دهد که منابع آبی نسبت به قبل با 

محدودیت های جدی تری مواجه است.
بحــران آب به صورت خزنده در حال پیشــروی 
است و در تعارض رفتاری نظام اجتماعی و منابع 

گرفتــار  موجــودف 
رهایی شــده اســت 
و بــاال بودن نســبت 
منابع  به  آب  برداشت 
تجدیدپذیــر که بیش 
از ۸۰ درصــد اســت 
و ایــران جایگاهی در 
بین کشورهای با سرانه 
برداشــت باال با بیش 
در  مترمکعب  هزار  از 
از  نشان  دارد،  ســال، 
در  نامتعادل  وضعیت 
عرضه و تقاضای آب 

در کشور است.
بیــش از ۸۰ درصــد 
تجدیدپذیر  آب  منابع 
کشور مصرف می شود 
کــه ۹۰ درصد همین 
اســتفاده  مورد  میزان 
کشــاورزی  بخــش 
ســهم  می گیرد.  قرار 

باالی کشــاورزی از آب فقط مختص ایران نیست 
اما نکته مهم تفاوت در میزان تولیدی اســت که به 
ازای مصرف این میزان آب انجام می شود که همان 
بهره وری آب نامیده می شود. از آنجایی که بهره وری 
نشــان دهنده میزان محصولی اســت که به ازای 
مصرف یک واحد نهاده به دست می آید در بخش 

کشــاورزی نیز تولید 
محصول بــه ازای هر 
مصرف شده،  آب  لیتر 

محاسبه می شود.
عالوه بر  شــوربختانه 
بهره وری پایین آب در 
بحث کشاورزی شاهد 
تلفات و هدررفت در 
توزیع  و  انتقال  بحث 
آب بــه خصوص در 
بخش کشاورزی سنتی 
و  اســت  توجه  قابل 
اســت  حالی  در  این 
زیرزمینی  آب های  که 
بــه عنوان یــک منبع 
مهم آبــی و پایداری 
سرزمنیی در سال ها و 
بیالن  اخیر،  دهه های 
منفــی را تجربه کرده 
زیان  کمترین  و  کرده 
خالی شدن سفره های 
زیرزمینی، خالی شدن روستاها از سکنه، مهاجرت 
روســتائیان به حاشیه شــهرها و مهم تر از این دو 

کاهش کشاورزی است.
مفت به قیمت آب

وقتی بخواهند نشان دهند که کاالیی ارزش پایینی 
دارد، گفته می شود که مفت است، به قیمت آب و 

این مثل نشــان می دهد که از دیرباز آب با وجود 
ارزش باالیی که دارد، همواره کمترین قیمت را در 
میان کاالهــا دارد و حال با وجود محدودیت هایی 
که وجود دارد، قیمت گذاری آب به خصوص آب 
مورد استفاده بخش کشاورزی اهمیت باالیی دارد.

قیمت گذاری سبب می شود که عرضه و تقاضای آب 
به سمت تعادل حرکت کند ولی این قیمت گذاری 
نیز با صورت پایین بودن می تواند برای تامین آب 
مناطق کم آب، مشــکالتی را ایجاد کند و یا حتی 
صنایع آب بر را نیز در مناطق خشک کشور مستقر 
کنــد عالوه بر آن قیمت گــذاری آب می تواند آب 
خاکستری را که توسط تصفیه خانه ها تولید می شود 
و برای مثال در اســتان زنجان پس از تصفیه آب و 
تولید آب خاکســتری، این آب مورد توجه صنایع 
قرار نگرفته و به رودخانه می ریزد، مورد اســتفاده 

صنایع برای کاهش هزینه ها خواهد بود.
بیم بی آبی

تجارت آب مجازی به عنوان یک ابزار جهت حل 
معضل کم آبی کشورهای خشک مطرح شده است. 
بر پایه این نظریه کشــورهای خشــک واردکننده 
محصوالت با آب بری باال و تولیدشده در کشورهای 
و مناطق پرآب خواهند بود و آینده نگری کشورها 
ســبب شده که برخی از کشــورها با وجود مازاد 
عرضه آب، در جهت کاهش درصد خوداتکایی به 
منابع داخلی شــان، اقدام کنند و استفاده از رویکرد 
تجارت آب مجازی توســط کشورهایی مثل ژاپن 

گواهی بر این مدعا است.
در دنیای امروز دیگر جنگ بر ســر نفت نیســت 
و اگــر جنگی دربگیرد بر ســر منابع آبی خواهد 
بود. تغییــرات اقلیمی، رشــد جمعیــت زمین، 
مصرف بی رویه، بهره وری پایین و بسیاری موارد 
دیگر می تواند دلیلی باشــد تا بیــم بی آبی در دل 
سیاســت گذاران حوزه آب و حتی تک تک افراد 

جامعه، کاشته شود.

به مناسبت هفته صرفه جویی آب و برق 

بیمبیآبی

تقدیر دهیار و اعضای شورای 
اسالمی سعید آباد از مدیر 
امور آب و فاضالب ایجرود

 دهیار و اعضای شــورای اســالمی 
روستای ســعید آباد با صدور لوحی از سید 
جواد موســوی زواجری مدیــر امور آب و 
فاضالب شهرستان ایجرود بخاطر حل مشکل 

آب شرب اهالی این روستا تقدیر کردند.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در این لوح آمده است:
مدیر کل محترم آب و فاضالب استان زنجان

با سالم و احترام
به اســتحضار می رســاند اینجانبان اعضای 
شورای اسالمی سعید آباد و دهیاری روستای 
فوق بدین وســیله از زحمات آقای مهندس 
موســوی مدیــر محتــرم آب و فاضالب 
شهرســتان ایجرود که واقعاً یکی از مدیران 
الیق و شایســته شهرســتان می باشند که با 
خدمت صادقانه و دلســوزانه و حتی شبانه 
روزی خــود برای تامیــن و نگهداری خط 
انتقال آب شــرب و حل مشکل آب شرب 
اهالی دهستان نموده اند قدردانی و تشکر می 
نماییم و از آن مقام محترم تقاضای تشویق و 
قدردانی از ایشان را تقاضامندیم و پیشاپیش 

از بذل توجه جنایعالی کمال تشکر را داریم.

فرنشین هواشناسی استان زنجان:
زنجانی ها تابستان خنکی را 

تجربه می کنند
 فرنشین هواشناسی اســتان زنجان، 
گفت: در چنــد روز آینده زنجانی ها هوای 

خنکی را تجربه می کنند.
رســول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به 
وضعیت جوی اســتان زنجان در چند روز 
آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی 
ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشــش 

ابرها در استان افزوده می شود.
وی اظهار کرد: بارش محلی برخی از مناطق 
استان را فرا می گیرد و بارش های پراکنده تا 

روز سه شنبه تداوم دارد.
فرنشین هواشناسی اســتان زنجان، از وقوع 
وزش باد در اســتان زنجان خبر داد و گفت: 
وقوع وزش باد باعث خنک تر شــدن هوای 

استان می شود.
همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان 
در چند روز آینده اشــاره کرد و یاد آورشد: 
دمای هوای استان کاهش یافته و هوا خنک 
می شود و خنکی هوا تا روز سه شنبه تداوم 

دارد.

خبـرخبــر

دادستان ابهر عنوان کرد:
اهتمام برای تبدیل زندان 

ابهر به زندان صنعتی
 دادســتان ابهر گفت: تالش می کنیم 

زندان ابهر به یک زندان صنعتی تبدیل شود.
عباس جعفری پطرودی در نشست خبری با 
اشاره به مشارکت خوب مردم این شهرستان 
در جشــن گلریزان، علی رغم شیوع کرونا و 
کمک به سایر اقشار آســیبدیده، اظهار کرد: 
تاکنون ۴۳۷ میلیــون تومان به  صورت نقدی 
از مردم خیر برای کمک بــه آزادی زندانیان 

جمع آوری شده و ۵ نفر آزاد شده اند.
وی با اشاره به این که شغل یکی از دغدغه های 
اصلی افرادی که از زندان آزاد می شوند است، 
ادامه داد: تالش ما این است که زندان ابهر به 
یک زندان صنعتی تبدیل شــود تا افرادی که 
از زندان آزاد می شــوند به واسطه مهارتی که 
کسب کرده اند بتوانند بعد از آزادی برای خود 

شغلی دست و پا کنند.
این مسئول با اشــاره به این که همه مجرمان 
سطح در شهرستان شناسنامه دار شده اند، بیان 
کرد: خوشبختانه ابهر در سطح امنیتی خوبی 

قرار دارد.
وی با اشاره به گالیه مردم از سرعت گیرهای 
نصب شده در سطح شهر در حوزه ترافیک، 
یادآور شــد: برای کنترل ترافیک در ســطح 
شهرســتان نیاز به دوربین های سرعت سنج 

وجود دارد.
جعفری با تاکید بر ضرورت مبارزه با چاه های 
غیرمجاز برای مدیریت منابع آبی، ادامه داد: در 
برخورد با چاه های غیرمجاز طبق قانون عمل 

شده و هیچ تفاوتی بین افراد وجود ندارد.
وی با تاکید بر این که مجرم سیاســی در ابهر 
نداریم، گفت: باید از جرم سیاســی تعریف 
درستی شود تا مجرمان سیاسی و امنیتی از هم 

جدا شوند.
این مســئول در پاســخ به ســئوال یکی از 
خبرنگاران مبنی بر شکل گیری مافیای مسکن 
در ابهر، یادآور شد: مسکن به یک معضل در 
سطح کشور تبدیل شده است، لذا دولت باید 
برای حل مشکل به سمت سرمایه گذاری در 

این حوزه حرکت کند.
دادستان ابهر با اشاره به این که عرضه و تقاضا 
در حوزه مسکن به هم خورده است، ادامه داد: 
مشکل مسکن یک مشکل کشوری است که 

حل آن اهتمام جدی مسئوالن را می طلبد.
جعفــری، وجود اســناد عــادی را یکی از 
دغدغه های دستگاه قضا عنوان و خاطرنشان 
کرد: اگر اسناد عادی حذف شود شاهد کاسته 
شــدن از حجم دعاوی و ورود پرونده ها به 

دادگستری خواهم خواهیم بود.



دولت در چهل سال اخیر نیز با پارادوکس های اساسی در تنظیم 
قوانین سرمایه داری روبه رو است. یعنی از یک طرف روند تاریخی 
سرمایه به خارج کردن بدن از قید های پیشین ادامه می دهد، اما 
دولت نتوانسته قوانین و روبنای فرهنگی را متناسب با این سیر 
تنظیم کند و مداوما به دست اندازهایی، برمی خورد. آنچه گفتم 
البته یک روایت یکدست از تاریخ بدن نبوده و نیست کما اینکه 
یکی از مهمترین خصلت جوامع بشری مقاومت در برابر قدرتی 

است که ورزیده می شود.
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 در روز هــای منتهــی به تعطیــات هفته 
گذشــته، اخبار ناگوار جنایت هــای خانوادگی از 
گوشــه و کنار کشور مخابره شد. از قتل دلخراش 
ریحانه بیست ودوساله در کرمان توسط پدرش تا 
کشته شــدن دو زن جوان در آبادان از سوی همسر 
و برادر. آن طور که مسووالن انتظامی می گویند هر 
سه متهم اصلی این جنایت ها دستگیر شدند و به 
جرم شان اعتراف کردند. دفاع از غیرت و حفظ آبرو 
آن چیزی است که این سه مرد را واداشته است تا 
خون نزدیک ترین افراد زندگی شــان را بریزند، آن 
هم به بدترین شــکل ممکن. درواقع انگیزه اصلی 
این جنایت ها در تعصبات کورکورانه ریشه دارد. 
ریشه ای آن قدر تنومند که پدری را با میله به جان 
دخترش انداخت، پسر جوانی را مجبور کرد تا با 
چاقو گردن همسر نوزده ساله اش را بیخ تا بیخ ببرد 

و برادری سینه خواهر جوانش را با دشنه بدرد.
این مسایل بغرنج مانند دیگر واقعیت های اجتماعی 
در جوامع، تابع یک رویکرد در تحلیل آن نیســت 
و زوایای دیگری نیز دارد و عموما در واکنش های 
اولیه مغفول می مانند. مســاله مالکیت بدن، اثرات 
اجتماعــی و اقتصادی باز تولید ایــن حوادث و 
خشــونت ســاختاری از جمله این موارد است. 
مسائلی که عموما برای قدم گذاشتن در مسیر حل 
یا هموار کردن آن ها نمی توان نســخه های کوتاه 
مدتــی در نظر گرفت و حــاال متخصصان علوم 
رفتاری و اجتماعی از فریم های مختلف به بررسی 

ابعاد آن می پردازند.
مزدک دانشور انســان شناس پزشکی همزمان 
اعتقاد دارد، که راه حل هــای کوتاه مدت در 
زمینه مسایل اجتماعی وجود ندارد، اما بحث و 
گفت وگوی عمومی می تواند به مشخص شدن 
راه حل های اجتماعی از منظر های مختلف یاری 
رسان باشد. مشــروح گفتگوی فرارو با مزدک 

دانشور را در ادامه بخوانید:
ریشه اصلی قتل های ناموسی به بحث مالکیت 
بدن مربوط می شود. به نظر شما سرنخ موضوع 

مالکیت دیگری بر بدن به کجا باز می گردد؟
اگــر اجازه بدهیــد من برای باز کــردن موضوع 
قتل های ناموســی نیاز به یک مقدمــه دارم که در 
حقیقت به مســأله رابطه بدن و مالکیت می پردازد 
و تجدد ناتمام در ایران را نشــان می دهد. بدن در 
چشم بســیاری مجموعه ای از گوشت و پوست 
و استخوان اســت، اما از منظر انسان شناسان بدن 
انســان یک بدن اجتماعی است که در هر مرحله 
از زندگی بشــر نیرو های متعددی در درکی که ما 
از بدن خود داریم و یــا درکی که دیگران از بدن 
ما دارند و همچنین شکل دهی و شکل گیری آن 

موثر بوده اند.
انسان تنها موجودی است که عاوه بر هوشمندی 
آگاهی نیز دارد. یعنی ذهن و بدن انسان از یکدیگر 
جداست و انســان به طور غریزی تابع سائق های 
درونی اش نیست. در این نگرش است که پرسش 
از مفهوم مالکیت آغاز می شــود. بــدن متعلق به 
کیست. می توان فورا در پاسخ گفت که بدن از آن 
»خود« است. یعنی هر سوژه شناسایی صاحب بدن 
خودش است. این شیوه نگرش را ما در شعار های 
زنانــی که خواهان آزادی ســقط جنین هســتند 
می بینیم. آنان شــعار می دهند: بدن زنان متعلق به 
خود آنهاست... از نظر عقانیت لیبرال این سخن 
درست و یک هدف است. چنانکه لیبرالهایی، چون 
پوپر فــرد نقاد خودبنیاد را جوهره تجدد می دانند. 
اما این نگرش غیرتاریخــی و حتی مخالف علم 

نوروساینس است.
بدن در مالکیت ذهن نیست. مفهوم عصب شناختی 
اراده-یعنی رابطه ذهن و کنش بدنی- هنوز به طور 
کامل شناخته نشده اســت، ولی مثال هایی هست 
که نشــان می دهد ذهن نه یک مفهوم یکپارچه و 
خودبنیاد، بلکه مجموعه ناشــناخته و مغشوش از 
خواسته های گاه متناقض و ناخودآگاه است. ما در 
زندگی روزمره بار ها تجربه داشته ایم که به امری 
اراده کرده ایم، ولی از انجام آن ناتوان بوده ایم یعنی 
ذهــن برای کاری برنامه ریزی خودآگاه دارد، ولی 
بدن تابع او نیست. شــما به مسأله چاقی نگاهی 
بیندازید: تمامی شعار ها بر این محور است که کافی 
اســت کمتر بخورید، ما هم به طور کامل می دانیم 
که خــوردن زیاد و تحرک انــدک علت چاقی و 
بیماری های متعاقب آن است. اما نمی توانیم جلوی 
خوردن را بگیریم و یا بدن را وادار به تحرک کنیم! 
این نگرش را به امور دیگر نیز می توان تعمیم داد. با 
سیگار کشیدن و اعتیاد های دیگر، علی رغم آگاهی 
مناسب، نمی توانیم به آسانی مقابله کنیم و بدن را 
واداریم که تابع ذهن شود. یا به رابطه جنسی توجه 
کنید. بسیاری از مردان و زنان در لحظاتی که واقعا 
می خواهند رابطه جنسی را بیاغازند، بدن خود را 
ناتوان از همراهی دیده اند. پس به نظر می رســد 
بدن در مالکیت خود فرد نیست و کوه یخی در زیر 
الیه های خــودآگاه ذهن وجود دارد که رابطه های 

مالکیت را در سراسر بدن ما گسترانیده است.
قدم بعدی شــناخت دیگر روابط مالکیت بر بدن 
اســت. این روابــط در لحظات گسســت مورد 
بازشناســی واقع می شــود. شــما به لحظه مرگ 
بنگرید که یک لحظه فیصله بخش است. وقتی فرد 
در بیمارســتان به مرگ مغزی دچار و ذهن فعال 
او خاموش می شــود، این خانواده است که روابط 
مالکیــت خود را بر بدن فرد نشــان می دهد. زیرا 
خانواده است که باید تصمیم نهایی را برای بازکردن 
دستگاه هایی بگیرد که بدن ما را به ترفند تکنولوژی 
فعال نگاه داشته اند. هر چه جامعه سنتی تر باشد، 

رابطه خویشاوندی kinship از اهمیت بیشتری 
برخوردار است و حتی در حضور سوژه شناسا- و 
نه خاموشــی و بیهوشی ذهن- مالکیت خود را بر 
بدن فرد اعمال می کند. شــما به ازدواج در جوامع 
ســنتی بنگرید. بدن زن و حتی مرد در این جوامع 
از آن خانواده های گســترده است. این خانواده ها 
هســتند که تعیین می کنند که بدن فرد با کدامین 
بدن به صورت مجاز پیوند بخورد و اگر بدن افراد 
تابع خواست خانواده نشــود، باید درد و زخم و 
حتی مرگ را تجربه کند. این رابطه حتی در قوانین 
نیز خود را بازنمایــی می کند. اجازه ازدواج دختر 
دوشیزه به پدر داده شده است، ولی دختر غیرباکره 
از این قاعده مستثناســت. یعنی مالکیت بخشی از 
بدن زن به تصریح قانون در اختیار پدر اســت و 
این رابطه مالکیت در هنگام ازدواج به شوهر منتقل 
می شــود. یعنی پس از ازدواج این شوهر است که 
در صورت باکره نبودن زن می تواند ادعای خسران 

کند!
قوم  چون  بزرگتــر،  اجتماعات 
و تیره نیــز این مالکیــت را بر 
بدن اعمال می کنند. قاعده خون 
خواهی میــان قبایل از این رابطه 
نشــأت می گیرد. بدن هر فرد در 
یک قوم متعلق به آن اجتماع نیز 
هست. یعنی اگر فردی از خارج 
آن قوم فرد دیگری را بکشد، آن 
قوم و قبیله بــه خون خواهی او 
برخواهد خاست و در ازای خون 
او خونی طلــب می کند که گاه 
این خون می تواند خون بکارت 
یک دختر از قبیله متخاصم باشد 
کــه در ایران بــه آن خون بس 
هم اطاق می شود. متعلق بودن 
به یک قوم و قبیلــه در رفتاری 
که با بدن می شــود و یا شــکل 
و حالتی کــه می گیرد نیز متعین 
می شود. شما می بینید که مثا در 
آفریقا یا قبایل پولینزی زخم های 
 scarification صورت و بدن
خالکوبی tattoo شکل دندان و 

لب و آویز هایی که به اعضای بدن الصاق می شود 
تابع قومیت و یا مراحل سنی و جایگاهی است که 

فرد در آن قبیله طی می کند.
 imagined تصویــری  اجتماعــات 
communities نیز بخشــی از مالکیت بدن را 
در تملک خود دارند و به آن شــکل می دهند یا به 
روابط مالکیت موجود تعین می بخشند. وارد شدن 
به یک امت خاص و یا طی شــدن در مناسک آن 
دین آدابی بر بدن مترتب می کند. افراد مذکر برای 
وارد شدن به امت اسام و یهود باید حشیفه خود 
را ببرند. در پایان مناسک حج بخشی از مو یا ناخن 
فرد باید تقصیر )کوتاه( شود. زن مسلمان و یا زن 
یکی از تیره های یهود باید موی خود را بر نامحرم 
بپوشانند و... همین ادیان به روابط مالکیتی که پدر، 
رییس قبیله و یا شوهر بر بدن زنان اعمال می کردند 
نیز مهر تأیید زده اند و آن را مشروع و قابل بازیابی 

دانسته اند.
ملت-دولت های نوین مهمترین اشــکال جوامع 
تصویری هســتند که مالکیت بر بدن را در دست 
گرفته اند و نهاد های اعمال خشــونِت )مشروع؟( 
بر بدن شهروندان خود هستند. مثا در ایران پیش 
از دولت پهلوی اول، بدن بیشتر متعلق به خانواده، 
قوم و امت بود. حــال آنکه دولت پهلوی اول در 
روند سکوالر کردن جامعه ایران بخش هایی از این 
مالکیت را از روابط پیشــین گرفت و آن را به قید 
خود درآورد. بدن فرد مرده متعلق به امت اســت. 
یعنی چگونگی رفتار با این بدن و آداب خاکسپاری 
آن از پیش تعیین شــده اســت. حال آنکه دولت 
مدرن پهلوی بدن مرده مسلمان را به سالن تشریح 
دانشگاه تهران کشــاند و آن را به پزشکان مدرن 
ســپرد تا بدن را فتح کنند. با کشف حجاب سطح 
بیرونــی بدن زنان را از تملک مردان و امت بیرون 
کشید و آن را در قید دولت گذاشت. بدن جوانان 

مذکر را به ســربازخانه ها کشاند و قید و بند های 
نوینی برای این بدن و آدابی که بر آن مترتب بود، 
وضع نمود و... نمونه های بسیار دیگری. اما دولت 
پهلوی در تجدد خود بدن را به تمامی از قید های 
پیشین آزاد نکرد و یا به بیان بهتر در اکثریت جامعه 
روابط پیشــین را تثبیت کرد. برای مشخص کردن 
ناکامی دولت مدرن در رهایی بخشــی به بدن و 
ضرورت پرداختن به آن باید به آخرین مالک بدن 

نیز نگاهی داشته باشیم.
بــدن در روابط تولید نیز مقید اســت. به این معنا 
که در هر شــیوه تولید بدن انســان در اختیار ساز 
و کار تولید و صاحبــان ابزار تولید )از جمله کار 
انسانی( است. در دوران برده داری بدن برده تماما 
و در طــول زندگی او در اختیار صاحب بود. برده 
دار می توانست هر گاه خواســت از این بدن کار 
بکشــد، بر آن مجازات اعمال کند و یا حتی آن را 
تصاحب کند. در شــیوه تولید فئودالی این قیود تا 
حدی سست تر شــدند. بدن سرف یا موژیک در 

مالکیــت کامل زمین دار نبود و او اختیاراتی از آن 
خویش هم داشت تا بخشــی از نتیجه کار بدنی 
خــود را به دلخواه مصرف کنــد و یا در جوامعی 
مثل ایران به جای دیگری کوچ کند. درشیوه تولید 
ســرمایه داری اجبار فیزیکی بر بدن جای خود را 
به اجباری روانــی داد. یعنی افراد مختار بودند که 
از گرسنگی بمیرند یا برای کارفرما کار کنند. بدن 
کارگران در ۱۴ ساعت، بعد ها ۱۲ ساعت و امروزه 
۸ ســاعت کار روزانه در اختیار کارفرما قرار دارد 
و آن ها نمی توانند به اختیار خود اســتراحت کنند، 
ســرعت کار را تنظیم کنند و یا با همکاران خود 

صحبتی داشته باشند.
ســرمایه داری به عنوان هوشمندترین و پویاترین 
شــیوه تولیدی روابط مالکیت پیشین را با کمک 
دستگاه دولت مدرن تا حد زیادی گسست و بدن 
فرد را در قانون و عرف از قید و بند های پشین آزاد 
کــرد تا آن را در تملک خود بگیرد. بدن زنان را از 
قید و بند های خانواده، قبیله و امت باز کرد تا خود 
تعیین کننده این باشد که زنان چه بپوشند، چگونه 
بدن خود را بیارایند، چگونه زیبایی را بازنمایی کنند 

و برای رسیدن به این تعریف از زیبایی بدن خود را 
تحت رژیم های خاص و یا تیغ جراحان قرار دهند 
و ... در اینجاســت که ناکامی دولت مدرن پهلوی 
را می توانیم شاهد باشیم. دولت مدرن پهلوی فقط 
توانست بخشــی از آرمان های سرمایه داری را در 
ایران حاکم کرده و بدن بخشــی کوچک )حداکثر 
۲۰درصد از جامعه آن روز ایــران( را از قید های 
پیشین باز کند. اکثریت جامعه ایران یعنی دهقانان 
در قیــد و بند های فئودالــی ماندند و حتی دولت 
پهلوی اول با تأسیس ثبت اسناد بر آن مهر تأیید زد. 
در جامعه شهرنشین نیز دولت مدرن فقط توانست 
اقشار اندک شماری را به روابط جدید تولیدی وارد 
کند و قوانین دولت سرمایه داری را فقط تا حدی 

بر بدن شهروندان ساری و جاری بگرداند.
دولت در چهل ســال اخیر نیز با پارادوکس های 
اساســی در تنظیم قوانین ســرمایه داری روبه رو 
است. یعنی از یک طرف روند تاریخی سرمایه به 
خارج کردن بدن از قید های پیشین ادامه می دهد، اما 

دولت نتوانسته قوانین و روبنای فرهنگی را متناسب 
با این سیر تنظیم کند و مداوما به دست اندازهایی، 
برمی خورد. آنچه گفتم البته یک روایت یکدست 
از تاریخ بدن نبوده و نیســت کمــا اینکه یکی از 
مهمترین خصلت جوامع بشری مقاومت در برابر 
قدرتی است که ورزیده می شود. اما برای خاصه 
کــردن این مقدمــه طوالنی از توصیــف روایت 
مقاومــت می گذرم و در پرســش بعدی توضیح 
می دهم که چرا تغییر زیربنــای تولیدی می تواند 

راهی به تغییر در روبنا های فرهنگی ایجاد کند
قتل های ناموسی سال هاست که در جریان است 
و طبق اخباری که در رســانه ها منتشر شده، از 
سال ۸۰ تاکنون شــاهد بیش از ۳۰ مورد قتل 
ناموســی بوده ایم؛ به نظر شما چطور باید با این 

امر مقابله کرد؟
یکی از کارگاه هایی که در مقطع تحصیل انســان 
شناسی پزشــکی در آن شــرکت کردم به مسأله 
ناقص ســازی آلت تناســلی زنــان در اتیوپی و 
ســودان می پرداخت. صورت مسأله این بود که به 
خصوص در بخش های روســتایی زنانی )عموما 

قابله های محلی( که در کار ناقص ســازی مهارت 
دارند از سوی مادران و یا اقوام مونث دختر دعوت 
می شــوند تا در سن مشــخصی اینکار را بر روی 
دخترشان انجام دهند و این را بخشی از روند زن 
شدن و پذیرفته شــدن در جامعه فرض می کنند. 
حــال چگونه می توان این دور باطل را شکســت 
و دختران را نجات داد. راه حل هایی راســتگرا در 
آن کارگاه بر روی آموزش و تغییر فرهنگ متمرکز 
بود. یعنی راه حل های ژورنالیستی که ما برای هر 
معضل اجتماعی از دهان برخــی از دولتمردان و 

حتی معدودی فعاالن اجتماعی می شنویم.
راه حل هــای میانه به آمــوزش و حمایت توجه 
می کردند. ایجاد خانه های امن و گسترش آموزش 
و حمایت دولت و پلیس از دختران. اشــکال این 
راه حل هــا این بــود که به زمینه هــای و زمانه ها 
context بی اعتنا بودند. دختری که مورد ناقص 
سازی قرار می گیرد در حقیقت از یک مناسک گذار 
initiations ritual برگذشته است که جایگاه او 
را در جامعه تثبیت می کند و بدون 
گذر از ایــن مرحله جایی در آن 
جامعه ندارد، پس بسیاری از این 
زنان به سرنوشــت خود تن داده 
اند و یا حداقل آن را پذیرفته اند. 
عاوه بر این در جامعه ای که زنان 
در یک نظام پیشاســرمایه داری 
زندگی می کننــد، آموزش مدون 
چندان راهی بــه آن اجتماعات 
ندارد چرا که اکثــر کار هایی که 
زنان انجام می دهند بدون داشتن 
سواد و آموزش مدون هم میسر 
است. مداخله دولت یا نهاد های 
انتظامی نیز به ســادگی در امور 
داخلی یــک خانواده گســترده 
بود.  نخواهد  ممکن  روســتایی 
حتی اگر خانه امنی برای قربانیان 
تدارک دیده شــود هــم چندان 
کارآمد نیست. زیرا وقتی دختری 
از این اجتماع به آن خانه امن آمد، 
دیگر امکان بازگشت به اجتماع 
خود را نخواهد داشت مگر اینکه 
بهایش را گاه با جانش بپردازد. کما اینکه رومینا با 
برگردانده شدن به خانه پدری جانش گل رنگش را 

از دست داد.
راه حلی که من و همکارانم ارائه دادیم در حقیقت 
تکمیل توسعه ناموزون و مرکب سرمایه داری در 
منطقه روستایی بود. همانطور که در باال گفتیم یکی 
از وظایف سرمایه داری آزاد کردن بدن از قید های 
پیشین است تا آن را به تملک کامل خود درآورد. 
حال آنکه در کشور های توسعه نیافته سرمایه داری 
)و دولت ســرمایه داری( به صــورت »ناموزون و 
مرکب« توسعه سرمایه دارانه پیش می رود. به دوران 
پهلوی اول بنگرید. بدن اکثریت زنان روستایی باید 
همچنــان در قید و بند های فئودالی باشــد. یعنی 
توسعه سرمایه دارانه نتوانســته به تمامی زوایای 
جامعه ایران نشت کرده و روابط مالکیت )از جمله 

مالکیت بر بدن( را تغییر دهد.
با به کارگیری منطــق باال، اولین کاری که باید در 
آن روســتای آفریقایی انجام داد، می تواند تأسیس 
یک کارخانه کوچک منسوجات توسط زنان فعال 
و برای زنان آن روســتا باشد. زنانی که به صورت 
کارگــر یا خویش فرما در این کارگاه ها مشــغول 
شــوند، به صورت بالقوه می تواننــد وارد روابط 
دیگری از مالکیت شوند. آن ها با درآمدی که پیدا 
می کنند، با نظم جدیدی که در کارگاه پیدا می کنند، با 
روابط جدیدی که در کارگاه شکل می دهند، امکان 
و فرصت برون رفت از وضعیت پیشین را می یابند. 
دسترسی به آنان راحتتر می شود، امکان آموزش و 
تحصیل مدون آن ها بیشــتر فراهم می شود، امکان 
جمع آوری آن ها در گروه هایی غیرخویشاوند )مثل 
انجمن، سندیکا و ...( میسر می شود و همه این ها 

پنجره فرصت ها را برای تغییر می گشاید.
گروهی معتقدند بخش زیادی از این ســوژه ها 
به صورت سیستماتیک برجسته می شوند تا خشم 

افکارعمومی را از دیگر ســوژه ها به یک سوژه 
خاص منعطف و آزاد کنند؛ نظر شما چیست؟

اجازه بدهید درگیر تئوری های توطئه و دست های 
پشت پرده نشویم و فکر نکنیم که سوژه و مطرح 
شــدن یک موضوع در رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی به این خاطر است که کسانی وجود دارند 
که افکار عمومی را در پس پرده شــکل می دهند. 
بلکه به این خاطر است که حساسیت های جامعه 
به اموری اســت که در رســانه ها و عرف معمول 
 politically به عنوان ارزش و تمایز بازشــناخته
correct می شــود. حمایت از کــودکان و زنان 
آســیب دیده امری زیبا و پسندیده است که حتی 
عامان تثبیت قوانین مالکیت پیشاســرمایه داری 
هم با آن ابراز همدلی می کنند. حال آنکه خشونت 
ساختاری به چشــم بسیاری نمی آید و یا بسیاری 
از افرادی کــه از خشــونت های عامدانه منزجر 

می نمایانند خود عامل خشونت ساختاری هستند.
یک اقتصــاددان نئولیبرال یا عضــو انجمن های 
کارفرمایی و اتاق های بازرگانی شاید از کشته شدن 
رومینای کوچک و معصــوم ابراز انزجار کند، اما 
خود با فعالیت های اقتصادی- سیاســی و قانون 
گذاری اش باعث به حاشیه رانده شدن فرودستان، 
بیکاری زنان، فقیرتر شــدن خانواده ها و افزایش 
نابرابری و فقر می شــود. در بستر نابرابری و فقر 
خشونت عامدانه پذیرفته تر و هنجارینه تر است و 
امکان تغییر مناسبات سختتر. وقتی درصد اشتغال 
زنان در سال های اخیر می نگیریم، می بینیم از از 
۱۸ درصد به ۱۲ درصد می رسد، یعنی زنان بیشتری 
به خانه رانده شده اند و تخته بند روابطی شده اند 
که امکان خشــونت علیه آن ها را میسرتر می کند. 
یعنی کارفرمایان، اقتصاددانان نئولیبرال، کارگزاران 
راســتگرای دولتی و قانون گذاران عامدانه )و در 
خوش بینانه تریــن حالت غیرعامدانه( بازار کار را 
تنگتر کرده اند و زنان را از این عرصه بیش از پیش 
 agency بیرون رانده اند. بدین ترتیب عاملیت
زنان کاهش می یابــد و امکان فرارفتــن آن ها از 
مالکیت های پیشاســرمایه داری- به خصوص در 

مناطق توسعه نیافته- کمتر می شود.
خشونت ســاختاری تأثیری به شدت مخرب بر 
ســامت و بدن و فرصت های پیش روی اقشــار 
آســیب پذیر به خصوص زنان و کــودکان دارد، 
حال آنکه تأثیر آن عموما نادیده گرفته شده و افکار 
عمومی بیشتر با خشــونت های عامدانه و آشکار 

روبه رو هستند و به آن واکنش نشان می دهند.
اتفاقی که در رسانه ای شدن این قبیل موضوعات 
می افتد این است که افکار عمومی به دنبال مقصر 
جلــوه دادن یک فرد و قصاص او می روند و از 
اصل موضوع فاصله می گیرند؛ برای مقابله با این 
رفتار های هیجانی چه اقدامی می توان انجام داد؟ 
و اصال چرا در این قبیل اتفاقات یک شخص را 

به عنوان مقصر مورد حمله قرار می دهیم؟
مســأله بعدی تمایل و اظهارات انتقام خواهانه و 
مجازات طلبانه است. این افراد )اکثرا با نیت خیر( 
در جستجوی برابری زن و مرد در مجازات اعدام 
و قصاص هســتند و استثنا شدن پدر و جد پدری 
از قصاص را در هنگام کشتن فرزند، امری ناپسند 
می دانند که باید اصطاح شود و امکان اعدام آن ها 
در صورت قتل فرزندانشان فراهم شود. به روشنی 
باید بگویم که من مخالف این نظر هستم و رابطه 
بین افزایش مجازات و کاهش جرم را امری منسوخ 
می دانم. اکثر جرم شناسان و جامعه شناسان نشان 
داده اند کــه افزایش مجازات نمی تواند به کاهش 
جرایــم کمک کند. بلکه باید تغییرات در ســطح 
جامعه رخ بدهد تا ما تغییراتی در این امر را شاهد 
باشیم. درست مثل مفهوم سامت که امری است 
که با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی حاصل 
نمی شــود، بلکه نیاز به مداخله هــای اجتماعی و 
اقتصادی بسیاری اســت. در مورد رابطه مجازات 
و جرم اجازه بدهید پرسشــی مطــرح کنم. چند 
درصد قتل ها در ایران ناشی از فرزند کشی است؟ 
چند درصد قتل های انجام شــده با مجازات اعدام 
و قصــاص روبه رو اســت؟ آیا مجــازات اندک 
فرزندکشــی باعث گسترش آن شــده است؟ آیا 
مجازات باالی همسرکشی باعث کاهش آن شده 

است؟
چطور می توان فارغ از راه حل های ســطحی و 
غیرکاربردی، از قتل های ناموسی پیشگیری کرد؟
در آخر اجازه بدهید به صورت خاصه بگویم که 
راه حل های کوتاه مدت در زمینه مسایل اجتماعی 
 debate وجود ندارد، اما بحث و فحص عمومی
می تواند به مشخص شدن راه حل های اجتماعی از 
منظر های مختلف یاری برساند. راستگرایان عموما 
بر خبــث طینت قاتل تأکید می کنند و او را روانی 
و بــی فرهنگ و جنایتــکار می خوانند، در همین 
راستا تقاضای مجازات اعدام و دیگر مجازات های 
زاجــره بر بدن مقصران را دارنــد. همان طور که 
در باال شــرح دادم این مجازات ها خود به چرخه 
خشونت در جامعه دامن می زند و از همه مهمتر به 
زمینه های اجتماعی اقتصادی این جرایم بی توجه 
است. به همین دلیل چپگرایان اوال مخالف افزایش 
مجازات های زاجره هســتند و بــا آنکه به اجرای 
عدالــت باور دارند، اما ســویه تغییرات اجتماعی 
را بســیار مهمتر می دانند. به نظر می رسد که برای 
کاهش این جرایم دولت باید به نقش تاریخی خود 
بازگردد و توسعه همه جانبه و پایدار را در دستور 
کار خود بگذارد. توسعه همه جانبه و پایدار امکان 
و فرصت زنان، کودکان و دیگر اقشار فرودست را 

اگرنه حتمی که ممکن می کند.

خشونت زدایی و تغییرات اجتماعی در گفتگو با مزدک دانشور

مسیر مقابله با بازتولید حوادثی چون قتل رومینا، فاطمه و ریحانه
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 رشــد گســترده اعمال جراحی 
زیبایــی در ایــران با انحصار شــکنی 
جنسیتی و قشری در حال فراگیر شدن 
و ســمت یافتن به یک ســری اعمال 

خاص است.
ایــن روزها بــازار جراحی های زیبایی 
به طور گسترده داغ شده و اکثر مردم به 
دنبال رسیدگی بیشتر به پوست و چهره 
و زیبایی و جوان ســازی خود هستند و 
گویا خودمراقبتی و رسیدگی به خود را 

تنها در عمل زیبایی می بینند.
تمایل و توجه بــه عمل های زیبایی نه 
تنهــا بین خانم ها بلکه میــان آقایان نیز 
رواج یافتــه و با پرداخــت هزینه های 
هنگفت و میلیونی در پی انجام این نوع 
جراحی های پاستیک و زیبایی هستند.

آمار جراحی های زیبایــی در دهه های 
اخیر در کشور ما بسیار اوج گرفته است 
و قصد افول نیز ندارد اگرچه شاید نتوان 
نظر قطعی در این مورد داد اما بسیاری 
از افرادی را که روزانه با آنها ســروکار 
داریــم ممکن اســت تحــت این نوع 
عمل ها قرار گرفته  و نشانه هایی از عمل  
جراحی با خود داشــته باشند که جزء 

شواهد عینی این آمار قرار می گیرند.
در واقع گرایش به زیبایی و تنوع طلبی 
یکی از امیال غریزی و طبیعی بشر است 
که همواره مایل اســت در کانون توجه 
قرار گیرد و زیبایی او تحسین شود، اما 
گاهی در این زمینه افراطی عمل می شود 
و با اینکه هیچ نقصی در فرد نیســت به 
دنبال تغییر چهره و رفع نواقص فرضی 
خود می رود که می تواند ریشه در تغییر 

سبک زندگی ایرانی داشته باشد.
هر فرد تصوری مجزا از شکل و شمایل 
و ویژگی های ظاهری و شــخصی خود 
دارد کــه ریشــه در تعامــات فرد با 
خانواده، دوستان و یا همسر و فرزندان 
خود دارد و نوع تعریفــی که از چهره 
و ظاهــر فرد به او می دهند زمینه ســاز 
شکل گیری دیدگاه خودپندار او خواهد 

بود.
عاوه بر این دســته دیگری از افراد نیز 
هســتند که بخاطر مشــکل مادرزادی 
و یــا نقائص جدی مثل ســوختگی و 

آســیب های شــدید مخاطی برخاف 
میل باطنی بــرای ایجاد تغییر در چهره 
سابق خود تن به جراحی های پاستیک 
و زیبایی می دهند کــه بنابر صاحدید 

پزشک معالج الزم خواهد بود.
 با این وجود بزرگســاالن نیز برای رفع 
چین و چروک صورت خود و رفع خط 
لبخند و چشــم نیز به این نوع عمل ها 
نیاز پیدا می کنند تا نشــاط دوره جوانی 
خود را مجــدد بازیابند و اعتماد بنفس 
بیشــتری برای حضــور در اجتماع و 
معاشرت های خانوادگی و دوستانه خود 

بدست آورند.
اما برخی عمل های افراطی و تشریفاتی 
برخی افــراد کــه می تواند بــه علت 
مشکات روان شناختی و شخصیتی آنها 
باشد، باعث می شود چهره ای مصنوعی 
و غیرقابــل تحمل به آنها ببخشــد تا 
جبرانی برای عقده ها و ســرکوب ها و 
کمبودهای زندگــی و روابط اجتماعی 
و معاشرتی این دســته قرار گیرد و در 
واقع بیشتر از یک متخصص زیبایی به 
یک روان شناس نیاز دارند تا ریشه این 
تمایات افراطی را بخشــکانند و چهره 
طبیعی خــود را ارجح تر بدانند و تن به 

جراحی های غیرضروری ندهند.
آمارهای بدســت آمده نشان می دهد که 
عاوه بر افزایش تعداد مراجعین خانم و 
آقا به کلینیک های زیبایی، سن عمل های 
زیبایی نیز کمتر شــده و حتی نوجوانان 
نیز گرایش به این عمل پیدا کرده اند که 
مســلماً این جراحی های سنگین نه تنها 
بــرای نوجوانان حتــی جوان تر ها نیز 
عــوارض خطرناکــی را در پی خواهد 
داشت که شوربختانه کمتر به این مسئله 
مهــم توجه می شــود و گویی معتقدند 
هدف وســیله و اثــرات آن را توجیه 

می کند.
ســنگین  جراحی های  عوارض  بعاوه 
ممکن اســت جبران ناپذیر باشد و غیر 
از پشــیمانی عایــد دیگری بــه همراه 
نیاورد، همانطور که اشــاره شــد عمل 
زیبایی عملی ســنگین است و خطرات 
جانبی همچون به کما رفتن و در موارد 
محدودی طاقت نیــاوردن فرد در زیر 

عمل را دارد، با این حال در اکثر مواقع 
نتیجه بدست آمده مطلوب و به دلخواه 

فرد نخواهد بود.
عاوه بر مــواردی که عمــل جراحی 
ضرورتی ندارد و به نوعی تشــریفاتی 
و چشم وهم چشــمی کورکورانه بدون 
تفکری منطقی اســت، برخی نیز انجام 
عمل برایشان حیاتی و ضروری خواهد 
بود کــه البته باید جانب احتیاط در این 
موارد نیز به خوبی رعایت شــود و به 
کلینیک معتبر و پزشکی حاذق مراجعه 

کرد.
امروزه با گســترش گرایش اکثر مردم 
به انجام عمــل زیبایــی، کلینیک ها و 
متخصصان نیز بالطبــع افزایش یافته و 
بعنوان حرفه اصلی خود مشــاوره های 
را  زیبایــی و جراحی های پاســتیک 
برعهــده گرفته اند، ازیــن رو به دلیل 
حساســیت این نوع جراحی و تاثیر آن 
برظاهر و چهره و اندام افراد الزم است 
تحقیقات و تمهیدات الزم برای مراجعه 
به کلینیک های جراحی توسط مراجعین 

انجام گیرد.
این روزها در پی گســترش تعداد افراد 
طالب عمل زیبایی و به دنبال آن افزایش 
کلینیک هــای تخصصــی جراحی، در 
برخی مراکز زیبایــی هزینه های آن نیز 
سرسام آور و هنگفت شــده  و مغایر و 
چندبرابر نرخ مصوب و مقرر اســت و 
الزم بذکر است که این جراحی ها تحت 

شمول بیمه نیز قرار نمی گیرد.
این افزایش چنــد درصدی هزینه های 
عمل جراحــی به این صورت اســت 
که در هر شــهری متفاوت است و در 
کان شــهرها و بســته به امکاناتی که 
دراختیار بیمار قرار داده می شــود بیشتر 
و در شهرســتان ها بالعکس خواهد بود 
و گویــی هزینه ها به دلخواه دکتر تعیین 
می شود و بی قانونی و بی نظمی مسلمی 

به بارخواهد اورد.
در ایــن بــاره دکتــر حمیدرضا فتحی 
فوق تخصــص جراحی های زیبایی در 
گفت وگو با ایســنا بیان کرد: شایع ترین 
برای خانم ها جراحی  عمل های زیبایی 
جراحی های  بینی)رینوپاستی(،  زیبایی 

ســینه، ابرو و پلک و نیز لیپوساکشــن 
است که این نوع جراحی ها کم و بیش 
بین آقایان هــم رواج دارد ولی به طور 

نسبی لیپوساکشن شایع تر است.
فتحی با تقسیم بندی عمل های زیبایی به 
تهاجمی و غیرتهاجمی افزود: عمل های 
غیرتهاجی شــامل تزریق بوتاکس، ژل 
و لیزر می شــود که تاکنون بوتاکس در 
این بین شایع تر بوده، در میان عمل های 
لیپوساکشن  تهاجمی نیز رینوپاستی و 

بیشتر موردتوجه بوده است.
ســابقه  و  تاریخچــه  بــاره  در  وی 
جراحی های رینوپاستی بینی اظهارکرد: 
اولین جراحی زیبایی بینی توسط مرحوم 
دکتر اصانلو، فوق تخصص پاستیک و 
زیبایی در ایران در بیمارســتان امیرعلم 

انجام شد.
فتحی ادامه داد: دکتر اصانلو  هتل ضلع 
غربی بیمارســتان امیرعلم مجاور منزل 
صادق هدایت را به انجام جراحی های 
زیبایی خود اختصاص داد  و در ســال 
۱۹۵۶ نیز انجمن پاســتیک و زیبایی 
ایران تاســیس شد که جزء قدیمی ترین 
انجمن های علمی زیبایی و پاســتیک 

ایران است.
این متخصــص جراحی زیبایی تصریح 
کرد: در دهه های اولیه رواج رینوپاستی 
در ایران این نوع عمل زیبایی از ســطح 
علمــی و پایه قوی برخــوردار نبود  و 
تکنیک های ســاده تری مورد اســتفاده 
قرار می گرفت و  نیز اکثر متقاصیان این 
رشته در آن زمان افراد ُمتومل و ُمتمکن 
بخصوص وابســتگان دربار شاهنشاهی 
بودنــد، عموم مردم هــم نه تنها اطاع 
چندانی از این جراحی ها داشــتند بلکه 

توان مالی برای این عمل هم نداشتند.
دکتر فتحی با اشــاره به رواج نســبی 
جراحی پاســتیک بعد از انقاب و در 
بحبوحــه جنگ ایران و عراق گفت: در 
این دوره جراحان پاســتیک زیادی به 
دلیل نیاز مبرم مردم جنگ  زدهه تربیت 
شد، در دوره های بعد نیز با تعییر شرایط 
جهانی و فروپاشــی شــوروی و بحث 
جنگ سرد در تمام دنیا این قضیه تغییر 
کرد و اعمال زیبایی در سراسر جهان با 
بهبود شرایط اقتصادی مردم رشد زیادی 

پیدا کرد.
این فوق تخصص پاستیک یادآورشد: 

بــا تغییر الیه هــای زندگی مــردم در 
اوج  زیبایی  سرتاســر جهان عمل های 
گرفت و از ســال ۱۹۸۰ میادی به بعد 
پاستیک عرضه شد  نوین  تکنیک های 
و متقاضیان هــم بالطبع فزونی یافتند و 
امروزه با همکاری متخصصان زیبایی و 
گوش حق وبینی عمل های موفقیت آمیز 

با عارضه بسیار کمتر انجام می شود.
وی اضافــه کرد: با این حــال در ایران 
روند این جراحی ها متفاوت و به نوعی 
لجام گســیخته اســت که امیدواریم با 
ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی و عملی 
همکاران جراحی پاســتیک این مسئله 

نیز حل شود.
می دانیم که جراحی های زیبایی مختص 
به قشر خاصی نبوده و هرشخصی بنابر 
نیاز ضروری خود می تواند متقاضی این 
جراحی ها شــود و تحت عمل زیبایی 
قــرار گیرد، اما رعایــت جانب احتیاط 
یکــی از اصول مســلم و بدیهی عقلی 
اســت که می گوید قبل هرگونه تصمیم 
فکرکردن الزم است تا نتیجه عقانی و 
مورد پســندی خروجی تصمیم و تفکر 

فرد باشد.

فوق تخصص جراحی پالستیک تشریح کرد

تغییر رویکرد و استقبال مردم از جراحی های زیبایی در ایران معاون وزیر بهداشت:
وزارتخانه ها برای زندگی با 

کرونا برنامه ریزی کنند
معاون   
بهداشت،  وزیر 
و  درمــان 
آموزش پزشکی 
گفــت: همــه 
و  وزارتخانه ها 
باید  سازمان ها 
زندگی  بــرای 
مســالمت آمیز 
با کرونــا، به ویژه برای افــراد پرخطر مانند 

سالمندان برنامه ریزی کنند.
علی رضا رییسی روز دوشنبه در گفت  وگو با 
خبرنگار سامت ایرنا درباره زندگی با کرونا 
افــزود: یکی از اقدامــات در زمینه زندگی با 
کرونا، رعایت پروتکل های بهداشــتی است. 
همچنین همه وزارتخانه ها و ســازمان ها باید 
این پرســش را از خود بپرســند که آیا مردم 
برای دریافت خدمات باید حتما به یک مکان 
مشخص مراجعه کنند؟ آیا نمی توان بخشی از 
خدمات را از راه دور و به صورت الکترونیکی 
ارائه کــرد؟ آیا خدمات بانکی را نمی توان به 
طــور کامل الکترونیکی کــرد؟ آیا نمی توان 
راهکاری در نظر گرفت که مردم برای خرید 

کردن کمتر از منزل بیرون بروند؟
وی ادامه داد: در حوزه سامت نیز باید پرسید 
که آیا نمی توان به ســالمندان به صورت تله 
مدیســین خدمات ارائه کرد و بیمه ها نیز این 
خدمات را پوشش بدهند؟ آیا نمی توان داروی 
افراد سالمند یا کسانی که بیماری خاص دارند 

را درب منازل تحویل داد؟
معاون وزیر بهداشــت گفت: بــه طور مثال 
وزارت ورزش و جوانان نیز باید به این فکر 
کند که چطور می توان مسابقه های ورزشی را 

بدون حضور تماشاگر برگزار کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: در 
نتیجه باید در این شرایط به طور جدی به این 
فکر کرد که بسیاری از خدمات را می توان به 
صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه کرد 
تا باعث کاهش آمد و شد غیرضروری افراد در 

سطح شهرها شود.
رییســی اظهار کرد: مجبوریم تا زمان کشف 
واکســن کرونا به این فکــر کنیم که چطور 
می توان با کرونا زندگی مسالمت آمیز داشت. 
هرچند این مــوارد به صورت بلندمدت باید 
انجام شــود، اما اقدامات کوتاه مدت چیزی 
جز رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از 

ماسک و رعایت فاصله گذاری نیست.
وی پیش از این نیز به خبرنگار سامت ایرنا 
گفته بود: ویروس کرونا به شــدت ناشناخته 
اســت و در حال شطرنج بازی کردن با کرونا 
هستیم و در واقع باید دید که شرایط در آینده 

به چه شکل خواهد شد.

یافته محققان انگلیسی؛
میزان هورمون استرس 

شدت بیماری کووید ۱۹ را 
نشان می دهد

 میزان باال هورمون استرس موسوم به 
کورتیزول با افزایش خطر مرگ در بین بیماران 

مبتا به کووید ۱۹ مرتبط است.
به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان کالج 
امپریال لندن، یافته ها می تواند به شناســایی 
بیماران کووید ۱۹ که بیشتر نیاز به مراقبت های 

ویژه دارند، کمک کند.
میزان کورتیزول زمانی افزایش می یابد که بدن 
به دلیل بیماری، تحت فشار و استرس است. 
میزان باال این هورمون خطرناک بوده و منجر 
به افزایش ریسک عفونت و شرایط نامناسب 

برای سامت می شود.
در این مطالعه، محققان ۵۳۵ بیمار مشکوک به 
کووید ۱۹ را که بین ۹ مارس تا ۲۲ آوریل در 
سه بیمارستان لندن پذیرش شده بودند بررسی 

کردند.
یافته ها نشان داد میزان هورمون کورتیزول در 
۴۰۳ بیمار که بیماری کووید ۱۹ شأن تأیید شد 
در مقایسه با افراد فاقد این بیماری، به مراتب 

باالتر بود.
میزان کورتیزول در زمان سامت و استراحت 
فــرد ۱۰۰ تــا nm/L ۳۰۰ و در طول مدت 
خواب، تقریباً صفر است. میزان این هورمون 
در بیماران مبتا به کووید ۱۹ به اندازه ۳۲۴۱ 
بــاال بود. حتــی این رقم بعــد از یک عمل 

جراحی مهم از ۱۰۰۰ بیشتر می شود.
نتایج نشــان داد در بین بیمــاران کووید ۱۹، 
بیماران دارای میزان کورتیزول ۷۴۴ یا کمتر، به 
طورمیانگین ۳۶ روز زنده ماندند، درحالیکه در 
افراد دارای میزان کورتیزول باال ۷۴۴، میانگین 

مدت زنده ماندن ۱۵ روز بود.
»والجیت دیلو«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »از دیدگاه متخصصان غدد، این 
یافته ها بدین معناست که ناخوش ترین بیماران 
مبتا بــه کووید ۱۹ دارای میزان باال هورمون 
کورتیزول هستند و این میزان باال نگران کننده 

است.«
به گفته محققان، وجود چنین نشانگر اولیه ای 
می تواند به پرســنل بیمارستانی در تشخیص 

سریع بیمار کمک کند.

خبــر

 یــک ویروس شــناس گفت: از 
ویژگی های کرونا اینست که رفتارش را 
عوض می کند و حتی ممکن اســت در 
برخی از افراد هیچ عامتی نشــان ندهد 
که در این صورت ایــن افراد ناقان بی 
عامتی هســتند که اگر موارد بهداشتی 
را رعایت نکنیم براحتی بیماری را به ما 

انتقال می دهند.
دکتر بهزاد خوانســاری در گفت و گو با 
ایســنا، در باره رفتار ویــروس کرونا در 
روزهای اخیر بویژه با گرم شدن هوا بیان 
کرد: یک مشکل بزرگ که در مواجهه با 

ویروس کرونا درگیر آن هستیم این است 
که ممکن اســت در همه افراد منجر به 

بروز عائم نشود.
وی با اشــاره به اینکه در ماه های اخیر 
شــاهد تغییر عائم ویــروس در افراد 
هســتیم، گفت: برخی افراد بدون داشتن 
هیچ گونه عائمی ناقل ویروس هستند 
و از آنها تحت عنوان ناقلین بی عامت 
یاد می شود و می توانند به راحتی دیگران 
را آلوده کند، اما آنچه این روزها دیده می 
شود این اســت که با تغییر فصل شکل، 

بیماری نیز در افراد دگرگون می شود.

خوانســاری نژاد تصریح کرد: به نظر می 
رسد که فرم های خفیف بیماری نسبت 
به بهمن و اسفندماه ۹۸ بیشتر شده است 
و منتظر هســتیم که فصل سرد سال فرا 
برسد و بررسی کنیم که آیا ویروس تغییر 
یافته و تضعیف شده یا به دلیل تغییر فصل 
و اقلیم، تغییر کرده باشد، شاید بر همین 
اســاس اســت که درگیری ریوی را در 

بیماران کمتر شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه نتیجه و پاسخ پرسش ها، 
فرضیات و دلیل این تغییرات ایجاد شده 
در وضعیت ویروس و مبتایان به آن را 

در پاییز و زمســتان می توانیم پیدا کنیم، 
گفت: در ایــن روزها فرم ریوی بیماری 
کووید ۱۹ کاهش یافته است، امیدواریم 
که ویروس تضعیف شده باشد و کاهش 
یافتن میزان درگیری ریوی حاصل همین 
ضعف باشــد، اما آنچه به نظر شــخص 
من می رسد این اســت که اگر الزامات 
بهداشتی رعایت نشــود ممکن است با 
تغییر فصل و فرا رسیدن پاییز و زمستان، 
فرم ریوی بیماری که بســیار خطرناک 

است، مجددا بازگردد.
ایــن متخصص ویروس شــناس اظهار 

کرد: ویروس همچنان به شدت خطرناک 
است و هنوز در کشور شاهد ابتای باال 
و فوت ناشی از کرونا هستیم. حتی گاهی 
در برخی از استان ها شاهد افزایش تعداد 
مبتایان نسبت به بهمن و اسفندماه سال 
گذشته هســتیم و با توجه به اینکه دنیا 
هنوز به اطاعات کاملــی از عملکرد و 
رفتار و ماهیت این ویروس نرسیده است 
باید مراقبت های بهداشــتی را با جدیت 
تمام پیگیری کرد. اگر در زمســتان فرم 
ریوی شایع شود، مسلما افزایش مرگ و 

میر را شاهد خواهیم بود.

خوانســاری نژاد تاکید کرد: آنچه در این 
شــرایط مهم است رعایت پروتکل های 
بهداشتی، دســتورالعمل های اباغی از 
سوی وزارت بهداشت، استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی اســت، مردم 
بایــد از حضور غیرضــروری در اماکن 

پرتجمع و شلوغ جدا خودداری کنند.

 باور اشــتباه مادران در مورد بی اشتهایی 
فرزندان، چنان آنها را نگران می کند که به صاح 
و راه گشــا نیســت زیرا این کاهش طبیعی میل 
کودک به غذا ناشــی از کند شدن روند سرعت 
رشد اوست بنابراین نباید والدین نگران شوند و 
آن را حمــل بر بیماری یا اختاالت بدانند اثرات 
زیان بار و عوارض جبران ناپذیری برخی اقدامات 
والدین در این زمینه جسم، روح، فکر و اندیشه  

کودک را دچار آسیب می کند.
برخــی متخصصان تغذیــه بر ایــن باورند که 
التماس،  مثــل  ترفندهــای مختلف  بکارگیری 
خواهش، اجبــار، تهدید، انحــراف فکر، دادن 
پاداش، به دنبال بچــه راه افتادن برای دادن چند 
قاشق غذای بیشتر، هیچ کدام چاره ساز نبوده بلکه 
بسیار زیان آور اســت براین اساس به والدین به 
ویژه مادران توصیه می شود که باورهای غلط و 
غیر علمی خود را نسبت به بی میلی کودک به غذا 
اصاح کرده و راه درســت را در پیش بگیرند تا 
کودکانی قوی و سالم تحویل جامعه آینده بدهند.

به گفته آن ها، اصرار بی وقفه  والدین به خورانیدن 
یــک ماده  غذایی خاص، باعث خواهد شــد که 
کودک در تمام زندگی خــود از این ماده  غذایی 
دل زده شــود، نباید با تصورات غلط، نسل امروز 
و آینده ســازان فردا را از داشتن اندامی مناسب و 
جسمی سالم محروم کرده و با ده ها نوع بیماری 
نهان و آشکار رودر رو سازیم؟ هر چه به سن و 
سال های عمر او افزوده شود، شدت و حدت این 

عوارض آشکار تر می شود.

ضیاءالدین مظهری نایــب رییس انجمن تغذیه 
ایران در این زمینه به خبرنگار ایرنا می گوید: اگر 
می خواهید کــودک وعده های اصلی غذا، یعنی 
صبحانه، ناهار و شــام را با اشــتها بخورد، نباید 
خسته و خواب آلود دور میز یا سر سفره بنشیند، 
خانواده هایی که اجازه می دهند بچه ها تا پاسی از 
شب بیدار بمانند و همواره او را با کارتون و برنامه 
های تلویزیونی ســرگرم می کنند، فرزندان آنها 
رشد کامل نداشته و اشتهای چندانی به غذا ندارند 
در نتیجه روند رشد مناسبی را طی نخواهند کرد.

وی مــی افزاید: از دادن نوشــابه های رنگارنگ، 
هله هوله، شکات و بستنی های رنگی، چیپس 
و پفــک که فاقد مواد مغــذی الزم و دارای مواد 
نگهدارنده با طعم و رنگ دهنده های مختلف یا 
بسیار شور یا شیرین و چرب هستند، خودداری 
شــود، هر ماده بی ارزشی اگر بیش از ۶ تا هشت 
بــار در ماه به کودک عرضه شــود، چنان وی را 
وابسته می کند که تمام عمر قادر به کنار گذاشتن 

آن نخواهد بود.
مظهری ادامه می دهــد: والدین باید  محیط آرام 
و در عین حال شــادی هنگام صرف وعده های 
غذایی برای کودک فراهم کنند، در حضور کودک 
راجع بــه نحوه غذا خوردن یا نخوردن فرزندتان 
با مادران دیگری که کودک هم سن و سال دارند 
صحبت و ابراز خوشــحالی یا تاسف و دلتنگی 
نکنید، وی نباید متوجه شود با نخوردن غذاهای 
موجود می تواند خود را در کانون توجه بیشتر پدر 
و مادر و خانواده قرار دهد و خواســته های خود 

را از این طریق عملی کند. از طرفی، هرگونه ابراز 
شــادی و قدردانی نیز موجب خواهد شد کودک 

پرخور و چاق شود.
ایــن متخصص تغذیه تصریح مــی کند: الگوی 
مصرف مواد غذایی در بین کودکان هم ســن و 
ســال و هم جنس متفاوت است، بلکه رفتارهای 
غذایی آنها نیز غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن 
است کودکان مدت ها غذایی را با میل و رغبت 
بخورند ولــی از خوردن غذای مورد عاقه خود 
خودداری کنند، این عکس العمل اغلب موقتی و 
زودگذر اســت، به شرط آنکه مادران هیجان زده 
نشــده و به زور کــودک را واردار به خوردن آن 
نکنند، زیرا در این صورت عدم میل و رغبت آنها 
ماندگار خواهد شد یا اشتهای کاذب و پرخوری 
های دائمی جایگزین احســاس گرسنگی واقعی 
می شــود. با کمی دقت و حوصله ایجاد عادات 

غذایی خوب و ارزشمند امکان پذیر می شود.
مظهری اظهار می دارد: کودکان تمایلی به غذاهای 
تنــد،  تیز و پرادویه ندارند و چنین غذاهایی آنها 
را بی اشــتها می کند، همچنین، دســر،  شیرینی 
و شــکات نباید به طور مداوم و بیش از اندازه 
به کودکان  داده شــود، آنها بیشتر تمایل دارند از 
گوشــت های چرخ کرده، میوه و تکه غذاهایی 
مثل کتلت، همبرگر خانگی، شامی و برش هایی 
که با دســت کوچک آنها قابل لمس و برداشتن 
باشد استفاده کنند. وی می گوید: خود را در مقابل 
شیرین کاری ها یا اشتباهات کودکانه آنها کنترل 
کنید و خندیدن یا قهر و دعوا در برابر رفتارهای 

عمدی یا ســهوی کودکان هر دو زیانبار است و 
موجب بدآموزی آنها می شود.

مینا مهدوی کارشناس تغذیه نیز در این زمینه می 
گوید: تغذیه صحیح در قدرت یادگیری کودکان 
موثر است و در شرایط ناشتایی کوتاه مدت طبیعی، 
گلوکز خون را در سطحی ثابت نگه می دارد که بر 
عملکرد طبیعی مغز لطمه وارد نشود و اگر مدت 
زمان ناشتایی طوالنی تر باشد، نگهداری قند خون 
در ســطحی که مغز قادر به عملکرد طبیعی خود 
باشد، دشوارتر شده و یادگیری و تمرکز حواس 

مختل می شود.
وی اظهار می دارد: بررســی های سال های اخیر 
نشان داده که افزایش نسبی قند خون موجب بهبود 
عملکرد مغز و یادگیری کودکان می شــود، فرنی 
شیر برنج، حلیم و عدسی از جمله غذاهاب مفید 

هستند که از ارزش غذایی باالیی برخوردار ند.

مهدوی می افزاید: کودکان عاوه بر ســه وعده 
غذای اصلی، به میان وعده نیز نیاز دارند. آنها باید 
هر چهار تا ۶ ساعت برای نگه داشتن غلظت قند 
خون در حد طبیعی، غذا بخورند تا فعالیت سیستم 
عصبی و عملکرد مغز در حد مطلوب باقی بماند.
این کارشناس تغذیه می گوید: ارزش غذایی میان 
وعده ها باید در نظر گرفته شــود، موادی دارای 
ارزش هستند که از یک یا چند گروه اصلی غذایی 
تهیه شده باشــند. استفاده از انجیر خشک، توت 
خشک، بادام، پســته، گردو، برگه زردآلو و انواع 
میوه ها از جمله ســیب، پرتقــال، نارنگی، هلو، 
زردآلو، انگور، لیمو شــیرین و غیره سبزیجاتی 
مانند  هویج، کاهو، خیار و ساندویچ هایی مثل نان 
و پنیر و ســبزی، انواع کوکو و کتلت، نان و حلوا 
شکری، نان و پنیر و خرما می تواند به عنوان میان 

وعده مصرف شود.

باورهای غلط مادران در کاهش میل کودک به غذا

هشدارهای یک ویروس شناس:

مراقب باشید از کرونا رکب نخورید
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نمکی: 
بیش از ۹0 درصد 

گرفتاری ها »روحی و روانی« 
است

 وزیر بهداشــت گفت: بیــش از ۹۰ 
درصد از گرفتاری های امروز ما گرفتاری های 

روحی و روانی است.
به گزارش فارس، سعید نمکی وزیر بهداشت 
در ششمین نشست کمیسیون توسعه پژوهش 
و آموزش عالی قرآنی در نظام ســامت  با 
اشاره به اهمیت و جایگاه قرآن، اظهار داشت: 
خیلی از ســالها که قرآن می توانســت تأثیر 
زیادی در کشــور بگذارد، بخوبی روی این 
کتاب آســمانی کار نکردیم.نوع قرائت ما از 
قرآن باید در نسل جوان متحول شود. از همه 
همکاران و دلســوزان قران تقاضا دارم یکبار 

برگردیم و ببینیم چه بدست آورده ایم.
وزیر بهداشت اضافه کرد: باید ببینیم که چه 
کنیم که همه با هم سطح جدیدی از معرفت 
به قرآن را به خوبی در نسل جوان دنبال کنیم.
این یک سرمایه گذاری است و هزینه کردن 

نیست.
نمکی با تأکید بر اینکــه یکی از اطبا بزرگ 
روح، قرآن اســت، گفت: امروز روزی است 
که باید جایــگاه قرآن در ســامت معنوی 
مــورد توجه قرار گیرد در زمانی که ما آنقدر 
اضطراب و تشویش داریم؛چراکه بیش از ۹۰ 
درصد از گرفتاری های امروز ما گرفتاری های 

روحی و روانی است.

عالئم سردرد میگرنی را 
بشناسید

 متخصــص مغز و اعصــاب گفت: 
ســردرد میگرنی در اغلب موارد یک طرف 
سر را فرا می گیرد، معموال عائمی نظیر حال 
تهوع، احساس ضربان در سر و تشدید درد با 

نور و صدای زیاد را دارد.
فرزاد اشــرافی متخصص مغز و اعصاب در 
گفت وگو با فارس، درباره سردردهای میگرنی 
اظهار داشت: میگرن به عواملی مانند جنسیت، 
سن وحساسیت به نور در نور بستگی دارد و 
معموال سردردهایی که در مراحل اولیه بیدار 
شدن از خواب دیده می شود و عائمی نظیر 
درد دور چشم و تیر کشیدن ناحیه گیجگاهی 
را دارند سردردها خوشــه ای هستند و باید 
بــرای اطاع از دلیل بیمــاری فرد وضعیت 

جسمانی فرد بررسی شود.
وی گفت: سردرد میگرنی ممکن است یک 
سمت سر را فرا گیرد و ممکن است اطراف 
چشــم را در برگیرد، ســردردهای معمولی 
معموال بر اثر اســترس یا خستگی و مطالعه 
زیاد بروز می کند، ســردرد میگرنی در اغلب 
موارد یک طرف ســر را فرا می گیرد، معموال 
عائمی نظیر حال تهوع، احساس ضربان در 
سر و تشدید درد با نور و صدای زیاد را دارد.
اشرافی افزود: این ســردردها با بوی سیگار 
تشدید می شود و ممکن است بین ۴ الی ۷۲ 
ساعت طول بکشد، ســردرد میگرنی مزمن 
است و با گذشت زمان ممکن است ادامه پیدا 
کند و با افزایش سن فرد حمات کاهش یابد.
متخصص مغــز و اعصاب گفــت: توصیه 
می شــود این افراد در زمان شروع عائم در 
محیط تاریک اســتراحت کنند و یا در زمان 
احساس سر درد سر و چشمان خود را ببندند.

تاثیر محصوالت سویا 
در کاهش اختالل حافظه

 محققان دریافتند پروتئین مشتق شده 
از ســویا که بعد از خوردن به مغز می رسد 
موجب کاهــش زوال حافظه در موش های 

دچار اختال شناختی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با تجزیه پروتئین های 
ســویا محققان به وجود مولکولی موسوم به 
دی پپتید پی بردند که بر حافظه تأثیر می گذارد 
چراکه حــاوی دو پروتئین تشــکیل دهنده 

بلوک های موسوم به اسیدهای آمینه است.
»توشیرو ماتسوی«، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه کیوشــو ژاپن، در این باره می گوید: 
»پپتیدهای که در طــول مدت هضم تجزیه 
می شــوند، بــا چالش عبور از ســد خون و 
رسیدن به مغز مواجه هســتند. مطالعه ما بر 
روی موش ها نشان می دهد که این پپتیدها بر 

حافظه موش ها تأثیر خوبی دارند.«
محققان در ایــن مطالعه، تأثیرات دی پپتیدی 
موسوم به Tyr-Pro را بررسی کردند چراکه 
این دی پپتید شامل اسیدهای آمینه تیروسین 
و پرولین اســت. چندین روز قبل از تزریق 
ماده شیمیایی عامل ایجاد بیماری آلزایمر در 

موش ها، به آنها این دی پپتید خورانده شد.
محققان با بررسی حافظه کوتاه مدت موش ها 
دریافتند موش های که با دی پپتید تغذیه شده 
بودند در مقایســه با دیگر موش های بیمار، 
وضعیت بهتــری بعد از گذشــت دو هفته 

داشتند.
محققان تاکید دارند باید فواید این مشتق سویا 
بر انســان ها آزمایش شــود تا بتوان از آن به 
عنوان راهی برای پیشــگیری از زوال حافظه 

یا حتی بهبود حافظه استفاده کرد.

خبــر

 رییس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: 
پایان کرونا در ایران و جهان بســتگی به 

فعالیت ویروس و تغییرات آن دارد.
به گزارش فارس؛ ویروس ۵ گرمی کرونا 
چند ماهی است دنیا را فرا گرفته و مردم 
همه کشورهای دنیا روز وشب و خود را 
بــا اخبار مربوط به این ویروس آغاز و به 
پایان می رسانند. هر روز تعدادی از مردم 
در نقــاط مختلف به ایــن ویروس هزار 
چهره مبتا شده و تعدادی نیز جان خود را 

از دست می دهند.
در کشــورهای مختلف قوانین متعددی 
برای پیشگیری و جلوگیری از ابتای افراد 
به کرونا وضع شــده است و هر کشوری 
به فراخور وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
خود، سعی در کنترل و مهار این بیماری 

دارد.
در کشــورمان نیز حاال پس از گذشــت 
۴ ماه از آغاز شــیوع کرونا، روند اعمال 
محدودیت هــا  در فعالیت های اجتماعی 
و اقتصادی دچار تغییراتی شــده اســت 
و کســب و کارها بــه حالت عادی خود 

بازگشته است.
نکته مهم و قابــل تأمل در این باره تغییر 
رفتار و کاهش حساسیت اقشار مختلف 
مردم نســبت به خط ابتا بــه ویروس 
کروناســت؛ به شــکلی که اکنون میزان 
رعایت نکات حفاظتی و پیشــگیرانه در 
برابر ویروس کرونا در بین مردم به کمتر 
از ۲۰ درصد و حتی در اســتان تهران به 
۱۱ درصد رسیده است و مردم نسبت به 
خطرات  این ویروس برای سامت خود 
دچــار بی تفاوتی شــده و بخش زیادی 
از افراد جامعه پروتکل های بهداشــتی و 
حفاظتــی فردی و اجتماعــی را رعایت 

نمی کنند.
این عدم رعایت نکات پیشگیرانه و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در صنوف و  مجامع 
مختلف  باعث ایجاد نگرانی در جامعه و 
ترس از آغاز پیک  مدد کرونا در کشــور 
دارد و مســووالن حوزه سامت نسبت 
به اعمال مــدد محدودیت های در جامعه 
هشــدار داده اند.برای آشــنایی با آخرین 
وضعیت بیماری کرونا در کشور با حمید 
سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی و رییس مرکز 
تحقیقــات ارتقاء ایمنی و پیشــگیری از 
مصدومیت های دانشــگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی  به گفت وگو نشستیم.
آقای دکتر ! در ابتدای گفت وگو از آخرین 

وضعیت کرونا در کشور بگویید؟
شــرایط کاما معلوم اســت که در حال 
خراب شدن است. باالخره به نظر می آید 
سیاست کلی که اتخاذ شد مبنی بر این بود 
که بگذاریم مردم به طور طبیعی ایمن شوند 
و این نیازمند این است که قبول کنیم تا ۷۰ 
درصد جامعه مان مبتا به کرونا شوند. در 
این ۷۰ درصــد با توجه به میزان مرگ و 
وخامت بیماری که ناشی از بستری است، 

شوربختانه تعداد زیادی آسیب می بینند.
هرچه تماس ها بیشتر و تعامات اجتماعی 
معمولی تر باشــد، قطعا شــانس انتشار 
ویروس نیز بیشــتر می شود؛ یعنی وقتی 
میانگین مرگ ناشــی از کرونا حدود یک 
درصد اســت؛ یعنی اگر صــد نفر مبتا 
شــوند، یک نفر از آنها جــان خود را از 
دست می دهد.حاال اگر سرعت گسترش 
اپیدمی بیشتر شده و عده زیادی با یکدیگر 
تماس داشته و مبتا شوند به همان نسبت 

نیز میزان مرگ و میر افزایش پیدا می کند.
بنابراین، خیلی اتفاق غیر انتظاری نیست. 
از ماهها  قبل نیز عرض کردیم که شرایط، 
شرایطی نیســت که بتوان به آن دلخوش 

کرد. 
تفاوت کشــور ما با کشورهایی که با یک 
پیک اپیدمی توانستند شرایط را به شرایط 
عادی برسانند این بود که ما قبل از اینکه 
بتوانیم فضایــی را ایجاد کنیم که احتمال 
انتقال بیماری کمتر شود؛ یعنی قبل از اینکه 
میدان های بروز در واحد زمان به حداقل 
ممکن برسد یا به تعبیری اگر میزان مولد 
پایه ما به صفر نزدیک شود، سختگیری ها 
را کمتر کردیم و وقتی سختگیری را کمتر 

کردیم که هنوز آلودگی وجود داشت.
اگر بخواهیم تحلیل درستی درباره کرونا 
داشته باشیم، ما به طور معمول اکنون باید 
جامعه را به سمتی ببریم که مِن آسیب پذیر 
یا افراد دارای بیمــاری قلبی و عروقی و 
باالی ۶۰ سال که بیشتر در خطر مرگ قرار 
دارند اگر برای خرید و دریافت خدمات 
اجتماعــی،  درمانی و روزمره زندگی  به 
اجتماع می آیند، احتمــال مواجه آنها با 
افرادی که مبتا یا افرادی که مظنون هستند 
به حداقل ممکن برسد تا احتمال ابتا به 

بیماری و مرگ کمتر شود.
البته اکنون این طور نیست. افراد محتمل 
افرادی هســتند که هنــوز عائم بالینی 

ابتــا ندارند امــا می توانند دیگــران را 
بیمار کنند؛بنابراین اگر این افراد محتمل 
تعدادشان در زندگی روزمره بیشتر باشد، 
شانس گسترش اپیدمی نیز بیشتر می شود.

این افراد محتمل اکنون چیزی حداقل بیش 
از ۵۰ درصد افراد جامعه هســتند. وقتی 
بیش از ۵۰ درصد افراد جامعه باشند؛ یعنی 
مــن  نوعی از هر دو نفری که در زندگی 
اجتماعــی خودم با آنها مواجه می شــوم 
یکی احتمــاال می تواند من را به ویروس 
کرونا مبتا کند؛ بنابراین آن یک نفر وقتی 
بتواند من را مبتا کند، من دیگر در فضای 
مصونی قرار نگرفته ام؛ در نتیجه به نظر بنده 
هم اکنون شرایطی که داریم، شرایط رو به 

وخامت است.
این روزها در جامعه این موضوع مطرح 
اســت که با گرم شــدن و گذر زمان 
ویروس کرونا دچار تغییراتی می شود، 
این موضوع چقدر از نظر علمی ثابت 

شده است؟
با توجه به اینکه ویروس کرونا تحملش 
نســبت به تغییرات دمایی نسبتا باالست، 
اصا نمی شود روی گرما و سرما حساب 
باز کرد؛ یعنی نمی توان گفت در تابستان  
ویروس کمتر بیمار می کند و نیز نمی توان 
گفت پاییز که بیاید وضعیت وخیم تری 
داریــم؛ چراکه  ویروس کرونا خیلی تابع 
الگوهای فصلی نیســت؛ بنابراین بیش از 
اینکه به شــرایط طبیعی مربوط باشد به 
رفتارهای ما و سیاست هایی که برای عادی 

سازی شرایط است، مربوط است.
مردم آنچه را که مشــاهده می کنند محیط 
پیرامونی است و هر چقدر عادی تر جلوه 
کند رفتارها نیــز کمتر محافظتی خواهد 
بود؛یعنی می بینند اکثر کسانی که اطراف 
شان هستند ماســک نمی زنند؛ در نتیجه 
من نوعی هم ماسک یا دستکش استفاده 

نمی کنم.
علت بی تفاوتی مردم نسبت به خطر ابتال 
به کرونا و عدم رعایت نکات بهداشتی 
و پیشگیرانه در بخش زیادی از جامعه 
چیست؟ آیا می توان گفت که مردم در 
اثر تکرار زیاد موضوع کرونا بی تفاوت 

شده اند یا علل دیگری دارد؟ 
 در قرون گذشته وقتی اپیدمی ها می آمدند 
چون نظام های اجتماعی مــدون نبود و 
دانش پزشــکی و بهداشــتی بشر بسیار 
محدود بود، اپیدمی ها به شکل طبیعی می 
آمدند و به شــکل طبیعی می رفتند؛ یعنی 
آنقدر افراد را آلوده کرده و می کشــتند که 
به حدی برسد که خود بخود این اپیدمی 

خاموش شود.
اما اکنون نظام ها و رفتارهای اجتماعی ما 
بسیار پیچیده تر شــده و نمی شود الزاما 
مردم را مقصر دانست؛ مردم به شرایطی که 
برای آنها تعریف می شود و مواجه هستند 
نگاه می کنند. ما به دلیل اینکه رخدادهای 
غیر متعارف خودمان را جستجو می کنیم، 
نگاهمان یک نگاه محددوتری نسبت به 

شرایط است.
مثل تصادفات رانندگی که چون در جای 
جای کشــور رخ می دهد مردم نسبت به 
این قضیه حساس نیستند که آیا این حادثه 
ممکن است جان آنها را هم بگیرد، اما اگر 
مثا یک هواپیما ســقوط کند طبیعتا این 
باعث می شود حساسیت مردم خیلی بیشتر 
شود؛ چراکه رخداد حادثه مجتمع است  و 
هم در زمــان و هم در مکان محدودتری 

است.
بنابراین عادی ســازی شرایط این تداعی 
ذهنــی را ایجاد می کند که افراد فکر کنند 
مشکلی وجود ندارد. این وظیفه سازمانهاو 

نهادها و تشکیاتی است که باید شرایط 
را به سمت و سویی ببرند که مردم را در 
جریان و متوجه  آسیب احتمالی که ممکن 

است بر آنها وارد کند قرار دهند.
وقتی شما مجبور هستید برای امرار معاش 
روزانه و دریافت خدمــات الزم از خانه 
خارج شوید، کار کنید و در تجمعات قرار 
گیرید طبعی است احتمال ابتا باال می رود؛ 
بنابراین وظیفه نهادهاســت که فضایی را 
تدارک ببینند که این احتمال را به حداقل 
برســاند. عادی سازی شرایط یعنی اینکه 
مردم هرکاری که می خواهید انجام دهید؛ 
بنابراین فقط با توصیه و خواهش نمی توان 

انتظار داشت تا اپیدمی کنترل شود.
شــما به موضوع مهم بــی اثر بودن 
صرف توصیه ها بــدون در نظر گرفتن 
نیازهای مختلف مردم اشــاره کردید، 
حاال به عنوان یک استاد اپیدیولوژی چه 
پیشنهادی برای ایجاد حساسیت مجدد 

در مردم نسبت به خطر کرونا دارید؟ 
بنده پیشــنهادم صریحا است و مطمئن 
هســتم که پاسخ هم خواهیم گرفت؛ این 
موضوع درســت است که ما بر پایه گفته 
رییس جمهــور ما راه دومــی نداریم و 
مجبوریم این شرایط را پیش گیریم؛ چراکه 
عوامــل اقتصادی و عوامل دیگری نیز در 
جامعه وجود دارنــد که باید به آن توجه 
داشت اما اکنون تنها راهی که می تواند موثر 
باشــد، محافظت های ویژه و سازماندهی 

شده از گروه های 
پر خطر و آسیب 
پذیر است؛ یعنی 
آسیب  گروه های 
پذیر ما ســالمند 
باید  و  هســتند 
محافظتی  شرایط 
بــرای آنها فراهم 

شود.
همــان  مثــل 
شرایطی که دولت 
برای تــوده مردم 
دو  یکــی  مدت 
کرد  اعمال  هفته 
که از خانه بیرون 
نیایند، در قرنطینه 
و کمک  باشــند 
مالی کــرد؛ یعنی 

خود قرنطینگی.
افراد خودشان قرنطینه شــده و آموزش 
داده شــوند اما از طــرف دیگر نهادها و 
سازمانهای حمایتی مانند بهزیستی و خانه 
ســامت محات ســازماندهی شوند تا 
خدمات مورد نیاز این افراد را به آنها ارائه 
دهند تا این افراد مجبور نشوند در اجتماع 
حاضر شوند؛چراکه این افراد عمده مرگها 
و بستری شــده ها را به خود اختصاص 
می دهند؛ در نتیجه در صورت ایجاد این 
شرایط برای این افراد آمار بستری و مرگ 

در جامعه پایین می آید.
این دو موضوع، مهمترین شاخص هایی 
هستند که در اپیدمی های حاد و پیشرونده 
مثل کرونا مطرح هستند و تاش جهانی 
نیز این است تا بار این افراد را کاهش دهد؛ 
ولو اینکه مردم بیماری خفیفی بگیرند و 
مبتا شــوند و ایمنی بگیرند، تا زمانی که 
ما هنوز واکسن کرونا را کشف نکردیم، 
خیلی چیز بدی نیست و ما چاره ای نداریم.
اما مهمترین نکته ای که در اپیدمی مطرح 
اســت، موارد مرگ ها و بستری هاست؛ 
چراکه اکنــون کادر درمان ما عما دچار 
فرسودگی شغلی و خستگی مزمن شده اند. 
به هــر حال چهار ماه تمام شــیفت های 

مستمر آن هم در شرایط نامناسب و غیر 
معمول، کادر درمانی ما را دچار فرسودگی 
کرده و این افراد نیاز به ریکاوری و ترمیم 

دارند.
بنابراین، یکی از برکات این کار این خواهد 
بود که بار مراکز درمانی ما کم خواهد شد. 
مــرگ و میر هم که پاییــن بیاید حیثیت 
ملی ما  در سطح جهانی تقویت می شود 
و یک موفقیت ارزنده خواهد بود اما این 
موضوع نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی 
است و ما نقشه آن را نیز طراحی کردیم و  
می توانیم آن را به ســمع و نظر مسووالن 

مرتبط هم برسانیم.
درباره نقشــه و طرحی کــه در باره 
مدیریــت کرونا در کشــور دارید به 

صورت مصداقی توضیح دهید.
برای نمونــه ما باید اولویتهــا در مناطق 
مختلف را شناسایی کنیم؛ مثا در تهران 
اولویت ما چند منطقه خاص است. توزیع 
اپیدمی در همه ۲۲ منطقه تهران یکســان 
نیست؛ یکسری مناطق است که بیشترین 
موارد ابتا در آنهاســت کــه عمدتا در 
مناطق شرقی تهران هستند؛ در نتیجه یک 
اولویت، اولویت مکانی خواهد بود؛ یعنی 
در کدام مناطق بیشــترین  انرژی، وقت و 

سازماندهی خود را متمرکز کنیم.
اولویــت دیگر این اســت کــه توزیع 
این گروه های آســیب پذیــر در مناطق 
پرخطر چگونه هستند؛ ما حتی می دانیم 
ی  ی هــا ر بیما
زمینه ای که مسبب  
اپیدمــی کرونــا 
هســتند در کدام 
یا  هستند  مناطق 
افــراد دیابتی در 
کدام مناطق بیشتر 

هستند.
ســوم اینکه باید 
نیازهایی که باعث 
می شــود افــراد 
پر خطــر فاصله 
اجتماعی  گذاری 
نکنند  رعایت  را 
یا مجبور شــوند 
از خود قرنطینگی 
خارج شــوند را  
مشــخص کنیم؛ 
مثا می دانیم افراد 
دیابتی یکی از نیازهایشان این است قند و 
دارو را تامین کنند یا مبتایان به فشار خون  
مجبور هستند هر از چند گاهی فشار خون  
خود بگیرند و داروی  مورد نیاز را تامین 

کنند.
اگــر بتوانیم ایــن خدمــات را از طریق 
پزشکان خانواده و مراکز درمانی ارائه دهیم 
بهانه این افراد برای مراجعه به اجتماع کمتر  
خواهد شد؛ البته تعداد این افراد نیز خیلی 
زیاد نیســتند. اولویــت اول ما کمتر از ۲ 
میلیون نفر در کشور هستند و اگر خدمات 
مربوط به این افراد  فعاالنه انجام شــده و 
خدمات داده شــود، قطعا احتمال مواجه 

اینها با افراد ناقل کمتر می شود. 
کدام مناطق در اســتان تهران وضعیت 

نامناسبی از نظر شیوع کرونا دارند؟
طبیعتا هر چقدر رعایت موارد محافظتی در 
هر نقطه ای کمتر باشد انتظار داریم شدت 
گســترش و افزایش مبتایــان به کرونا 
بیشتر باشد. مناطق شــهرهای حاشیه ای 
شــهر تهران یکی از پرخطرترین مناطق 
اســت؛ البته در اپیدمی ها وظیفه و حقی 
نداریم وحشت عمومی ایجاد کنیم؛ برای 
نمونه اگر بگوییم فان شــهری در استان 

تهران منطقه  خطرناک است، قبل از اینکه 
خودمان برنامه ریزی و آمادگی برای کنترل 
ایجاد کرده باشیم، این موضوع باعث ایجاد 
آشفتگی اجتماعی می شود که این به نفع 
مردم، جامعه و اپیدمی نیست و در مقابل 
نیز اگر ما اطمینان خاطر کاذب ایجاد کنیم 
و عادی ســازی غیرمتعارف داشته باشیم، 

این شرایط ظلمی به جامعه است.
در نتیجه این طور می توانیم تحلیل کنیم 
که این موضوع مانند شمشیر دو لبه ای 
اســت؛ حال چطور بایــد هم ترس و 
اضطراب و هم بی تفاوتی مردم را مهار 

کنیم؟
به نظر بنده باید این موضوع سازماندهی 
و برنامه ریزی شود؛ نه اینکه صرفا فقط از 
مردم فقط انتظار داشته باشیم که رعایت 
کنند؛ مردم باید در برنامه هایی کهه تدوین 
می شود مشــارکت کنند اما اینکه انتظار 
داشته باشیم مردم خودشان برنامه ریزی و 
سازماندهی کنند، مثل این است که بگوییم 
از فردا هر کس برای دفع زباله کیسه زباله 

را خودش دفع کند.
ممکن اســت این موضوع در یک سطح 
روســتایی و کوچک عملیاتــی بوده و 
انجام شــود اما قطعا در یک شهر بزرگ 
با این تراکم جمعیــت عما غیرممکن 
خواهد بود؛ در نتیجه این موضوع نیاز به 
سازماندهی دارد؛ البته باید در سازماندهی 
مشارکت و ارتباط فعاالنه با جامعه را مورد 
توجه قرار داده و بعد از آن همزمان مردم را 
به مشارکت دعوت کنیم؛ یعنی یک تعامل 
فعاالنه بین سیاست گذاران ، تصمیم گیران، 
مدیران، برنامه ریزان و سازمان های حمایتی 
به همراه مشــارکت جمعی مردم وجود 
داشته باشــد؛ چرا که هر کدام به تنهایی 

معنا ندارد.
به عبارتی اگر دولت و سازمان های دولتی  
خود برنامه ریزی کنند؛ بدون اینکه مردم 
را در آن مشــارکت دهند، قطعا اثربخشی 
نخواهد داشت و مردم نیز به تنهایی بدون 
برنامه ریزی و ســازماندهی و با توصیه و 
تبلیغات قطعا نمی توانیم کاری را از پیش 

ببریم.
 آیا می توان گفت اســتان تهران از نظر 
شیوع کرونا در شــرایط مطلوبی قرار 

دارد؟
تغییرات استان تهران متنوع است؛ برخی 
روزها میزان ابتا باال رفته و برخی روزها 
پایین می آید اما روند، روند گســترش و 
افزایش مبتایان اســت؛ ضمن اینکه ما 
اطاعات زیادی از افرادی که به شــکل 
متوســط آلوده شــده و در منزل مراقبت 
می شوند نداریم و دقیقا نمی دانیم آنها چه 
تعداد هســتند و آمارهایی که داریم، فقط 
مربوط به بســتری شدگان و موارد فوت 

شده است.
آیا اکنون در ویــروس کرونا تغییر و 
جهشــی صورت گرفته یا این ویروس 

همان ویروس 4 ماه پیش است؟
در ویــروس کرونا مرتب جهش صورت 
می گیرد اما جهشی که به صورت جدی در 
روند اپیدمی وجود داشته باشد، ما چنین 
جهشــی را نداشته ایم. اگر بحث ضعیف 
شدن ویروس بخواهد مطرح شود باید این 
ویروس چند نسل را مبتا بکند تا ضعیف 
شود و اکنون بســیار زود است تا درباره 
تغییر ماهیت و فعالیــت ویروس کرونا 
صحبت کنیم؛ اکنــون اصًا این ویروس 

چنین شرایطی ندارد.
تحلیل شما درباره میزان شیوع کرونا در 
فصل تابستان، پاییز و زمستان چگونه 

است؟

قبًا نیز عــرض کردم که ویــروس در 
برابــر تغییــرات درجه حــرارت خیلی 
حساس نیست و فصل تابستان نیز مانند 
همه فصل هاســت وقتی ما سفرهایمان 
زیاد باشــد و جاده ها انباشته از خودروها 
می شود، این موضوع قطعا باعث خواهد 
شد حتی شهرهایی که میزان آلودگی آنها 
کمتر اســت، میزان آلودگی آنها افزایش 
داشته باشــد و افراد ویروس را به همراه 
خود جابه جا کنند و مردم این مناطق را در 

معرض خطر بیشتری قرار دهد.
در خبرها داشــتیم که در پکن ویروس 
کرونا مجدداً بازگشته، آیا ما از تجارب 
موفق کشــورهای دیگر دنیا در مهار و 

جلوگیری از کرونا استفاده کرده ایم؟
اوالً مشــکل این اپیدمی بدون مشارکت 
جهانی حل شــدنی نیســت و مسأله ای 
محلی، کشــوری و منطقه ای محســوب 
نمی شود و نیاز به همکاری جهانی دارد. 
طبعًا  دانشــی که امروز ما راجع به اپیدمی 
کرونا داریم نســبت به ۴ ماه پیش بسیار 
بیشتر شده است؛ به همین دلیل است که 
مدیریت بیماری برای ما بهتر شده و اکنون 
میزان کشــندگی بیماری کرونا نسبت به 

روزهای اول بسیار کمتر شده است.
اکنون کادر درمانی ما بهتر می داند بیماری 
را مدیریت کنند؛ مراقبت ها بیشــتر شده 
و افراد پرخطر بیشــتر از خود محافظت 
می کنند، اما هنوز نیازمند آن هستیم که به 
این موضوع توجه جدی شــود و طبیعتا 
یکسری از کشورها هستند که در این باره 

موفق تر بوده اند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، بحث 
مربوط به جابه جایی هاست؛ برای نمونه در 
کشورهای اروپایی که ویزای شینگن دارند 
و افراد آن جوامــع خیلی نگران دریافت 
ویزا نیســتند به مردم کشورهای مجاور 
خود اجازه نمی دهند تا به کشورشان بیایند. 
معنای این موضوع آن است که ما هم در 
سطح استان های خود نیز همین موضوع 

را داریم.
بحث مرزهای کشــورها همــان معنایی 
را می دهد که ما الزم اســت در مرزهای 
استان ها و شــهرهای خود رعایت کنیم. 
بــرای نمونه در دنیا اگر فان کشــوری 
وجود داشته باشــد که تا حدی توانسته 
باشــد اپیدمی را کنترل کند اگر مرزهای 
خود را باز بگذارد و مردم آمد و شدهای 
عادی خود را داشته باشند قطعاً اپیدمی در 

کشورش رخ خواهد داد.
اکنون در کشورهایی مانند چین همین طور 
است؛ درست است که مناطقی را کنترل 
کرده اند اما اپیدمی در ســطح کشورشان 
وجــود دارد و همین جابه جایی هایی که 
انجام شده باعث می شــود اپیدمی شایع 

شده و مشکاتی ایجاد کند.
آقای دکتر! بعضی افراد که قصد مسافرت 
دارند معتقد هستند به دلیل اینکه به نقطه 
مشخصی می روند مسافرت شان بی خطر 

است، آیا این موضوع صحیح است؟
بحث فقط خود فرد نیست؛ چرا که بخش 
وســیعی از افراد که به مسافرت می روند 
می توانند به خاطر عدم رعایت دیگران به 
کرونا مبتا شوند؛ یعنی اگر در جامعه ۱۰ 
درصد مردم رعایت مسائل پیشگیرانه را 
داشته باشند باز درصد باقیمانده می توانند 

باعث شیوع شوند.
به نظر جناب عالی پایان کرونا در ایران 

و جهان چه زمانی خواهد بود؟
ایــن موضوع اوال بســتگی بــه فعالیت 
ویروس و تغییراتی که ممکن است داشته 
باشد، دارد؛ این در شرایطی است که همه 
این بحث های ما مربوط به شرایط عادی 
است؛ یعنی اگر زلزله ای رخ دهد یا اتفاق 
مضاعفی به وقــوع بپیوندد، قطعا جوامع 
دچار دردسرهای جدی تری خواهند شد.

این در شرایطی است هنوز ویروس تغییر 
ماهیت نداده و اگر بخواهد، مشکلی ایجاد 
می کند. ما هنوز امیدوار هستیم افرادی که 
مبتا شده یا بدون عامت مصونیت پیدا 

کردند، فعا مبتا نشوند.
آیا از نظر علمی هنوز تأیید نشده است 
فردی که مبتال به کرونا شــده و خوب 
می شود در مقابل این ویروس مصونیت 

پیدا کرده و دیگر به آن مبتال نمی شود؟
البته شانس ابتای فردی که مبتا و خوب 
شده  از اینکه مجددا به این ویروس مبتا 
شود بســیار کم اســت، اما اگر ویروس 
تغییر ماهیت دهد معنای آن این است که 
ممکن است فردی که یک ماه پیش به این 

ویروس مبتا شده دوباره نیز مبتا شود.
موضوع دست ساز بودن ویروس کرونا 
در آزمایشگاه یا ساخته شدن ویروس در 

طبیعت به کجا رسیده است؟
هیچ مســتندی که تأیید کند این ویروس 
دست ساز است وجود ندارد؛ البته یکسری 
مفروضات است اما هنوز مستنداتی در این 

زمینه نداریم.

رییس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشریح کرد؛ 

پایان »کرونا« چه زمانی است؟

عادی سازی شرایط این 
تداعی ذهنی را ایجاد 

می کند که افراد فکر کنند 
مشکلی وجود ندارد. این 
وظیفه سازمانهاو نهادها و 
تشکیالتی است که باید 

شرایط را به سمت و سویی 
ببرند که مردم را در جریان 
و متوجه  آسیب احتمالی 

که ممکن است بر آنها وارد 
کند قرار دهند
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 دبیر انجمن قطعه سازان: 
هنوز قطعات را با دالر

۱۱ هزار تومانی می فروشیم
  درخواست افزایش

۵0 درصدی قیمت را داریم
 دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
با بیان اینکه اگر خودروســازان قیمت خرید 
را تعدیل نکنند، فعالیت برای قطعه ســازان 
غیرممکــن خواهد بود، گفــت: امروز قطعه 
ســازان برســر دوراهی ضرر و زیان هستند 
و در ایــن رابطه باید حمایت هــای الزم از 

تولیدکنندگان این بخش صورت گیرد.
آرش محبــی نژاد در گفت وگــو با خبرنگار 
تسنیم ، با اشاره به اینکه قیمت فعلی قطعات 
خریداری شــده توســط خودروســازان از 
تولیدکنندگان با دالر ۱۱  هزار تومانی است، 
اظهار داشــت: درحال حاضــر دالر بیش از 
۸۰ درصد گران شــده اما هیــچ تغییری در 
قیمت محصوالت قطعه ســازان با شرکتهای 

خودروساز اعمال نشده است.
وی با بیان اینکــه قیمت مواد اولیه با افزایش 
قیمت دالر رشد قابل توجهی پیدا کرده است، 
افزود: عاوه بر این نرخ دستمزد و هزینه های 
تولید نیز بســیار افزایش پیدا کرده است، به 
نحوی که قطعه ســاز امروز با افزایش فجیع 

هزینه ها روبروست.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور 
با تاکید بر اینکه اگر خودروســازان قیمت ها 
را تعدیل نکنند، فعالیت برای قطعه ســازان 
غیرممکــن خواهد بود، گفــت: امروز قطعه 
ســازان برســر دوراهی ضرر و زیان هستند 
و در ایــن رابطه باید حمایت هــای الزم از 

تولیدکنندگان این بخش صورت گیرد.
محبی نژاد با بیان اینکه خودروســازان نیز به 
دلیل قیمت گذاری های دســتوری نمی توانند 
تغییرات آنچنانــی را در قیمت های قطعات 
اعمال کنند، تصریح کــرد: درحال حاضر به 
نظر ما باید یک افزایش ۵۰ درصدی در قیمت 
محصوالت ما اعمال شود، عاوه بر این شناور 
بودن قیمت قطعات هم باید اجرایی شــود تا 
بخشی از مشکات قطعه ســازان در تأمین 

هزینه های تولید برطرف شود.

مستأجران وام حمایتی 
می گیرند

  تصویب بسته حمایتی در دولت
 معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی 
گفت: بسته حمایتی از مستأجران شامل مبلغ 
وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده اســت 
و روز سه شــنبه در نشســت ای بــا حضور 

رییس جمهوری بررسی و تصویب می شود.
به گزارش تسنیم،  اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رییس جمهوری روز گذشته خبر داد که 
وزارت راه و شهرســازی مسوول تهیه بسته 

حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن شد.
در همین راســتا محمود محمودزاده معاون 
مسکن وزیر راه و شهرسازی در باره جزئیات 
بســته حمایتی وزارت راه برای مســتأجران، 
گفت: پیشــنهادات حمایتی وزارت راه امروز 
)سه شنبه( در حضور رییس جمهوری مطرح 
می شود و بعد از تصویب اطاع رسانی عمومی 

خواهد شد.
وی افزود: به دلیل نابســامانی در حوزه اجاره، 
دولــت به وزارت راه، بانک مرکزی و وزارت 
اقتصاد مسوولیت طراحی این بسته را سپرد تا 
فوراً برنامه حمایتی برای مستأجران به تصویب 
برسد. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی 
اختصاص وام به مســتأجران را مشــروط به 
داشــتن کد رهگیری دانســت و گفت: کد 
رهگیری مصوبه ای قدیمی اســت که به یک 
سال پیش باز می گردد، تمامی بنگاه ها مجهز 
به این سامانه هستند، اما برخی از آژانس های 
اماک اقدام به ثبت کد رهگیری نمی کنند که 

تخلف است.
محمودزاده گفت: تمامی بنگاه های اماک باید 
ایــن تکلیف قانونی را انجــام دهند و دولت 
برای شناسایی واجدین راهی جز دریافت کد 

رهگیری ندارد.

خبـــر

 هرچند صنعت لوازم خانگی متاثر 
از شرایط عمومی اقتصاد کشور و عوامل 
خارجــی روزهای دشــواری را پشــت 
ســر می گذارد، اما رصد آمارها حاکی از 
بازگشــت روزهای رونق به این صنعت 
اســت و آن طور که سرپرســت وزارت 
صنعت اعام کرده  به نظر می رســد بازار 
لوازم خانگی در آینده ای نزدیک به تعادل 

برسد.
مطابق آمارهای بانک مرکزی با فضاسازی 
انجام شــده برای تولیــد داخل، بخش 
صنعت کشــور در سال گذشته ۲.۱ رشد 

داشته است.
»ســعید زرندی« معاون طــرح و برنامه 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت معتقد 
است:  این مهم به دلیل ثبات به وجود آمده 
در اقتصاد کان کشــور در نیمه دوم سال 
گذشــته و دور بودن نرخ ارز از تکانه ها، 
همچنیــن پیگیری سیاســت هایی مانند 

ممنوعیت واردات بوده است.
وی همچنین گفت: باید از مردم کشورمان 
که در این مدت هر چه بیشتر به کاالهای 
داخلی به ویژه در حوزه های نســاجی و 
لوازم خانگی روی آوردند تشکر کرد، به 
طوری که در دو ماهه نخســت امسال با 
وجود بحران کرونا، از بین ۴۴ قلم کاالی 
صنعتی ۱۶ قلم از جمله ماشین لباسشویی، 
محصوالت پتروشیمی، یخچال و فریزر، 
سیمان، کامیون و کامیونت با رشد تولید 

مواجه بوده است.
به گزارش ایرنا، صنعت لوازم خانگی این 
روزها متاثر از شــرایط شــیوع ویروس 
کرونا، تحریم ها، تامین نشــدن ارز مورد 
نیاز و مــواد اولیه روزهای دشــواری را 
تجربه می کند، افزایش قیمت ها ناشی از 
موارد یاد شــده یکــی از فوری ترین آثار 
موارد یاد شده است که به موازات کاهش 
قدرت خرید مردم، مشکات دوچندانی را 

در این عرصه به وجود آورده است.
با این وجود، بررســی آمارهای منتشــره 
معاونت طــرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی از تولید ۱۲۱ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ماه و رشد ۱۵۰.۷ 
درصدی آن در مقایســه با مدت مشــابه 
پارسال اســت. در این مدت، تولید انواع 
تلویزیون با رشــد ۴۹.۹ درصدی به ۱۰۹ 
هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید. تولید یخچال و 
فریزر نیز رشد ۴.۳ درصدی تجربه کرد و 

به ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسید.
این صنعت در دو ســال گذشــته شاهد 
خروج دو برند بــزرگ و مطرح کره ای 
از کشــورمان متاثر از فشار تحریم های 
آمریکایی بــود، برندهایی که بیش از ۶۰ 
درصد بازار کشــور را در اختیار داشتند 

و اکنــون پر کردن خا بــه وجود آمده، 
خود به یکی از دغدغه های مســووالن و 

تولیدکنندگان تبدیل شده است.
پیشتر سرپرســت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در حاشــیه نشست اقتصادی 
دولــت در جمع خبرنگاران در این زمینه 
گفته بود: ظرفیت های تولید لوازم خانگی 
رو به افزایش اســت و به سرعت جای 
واردات ایــن کاالها بــا تولیدات داخلی 

گرفته می شود
»حســین مــدرس خیابانــی« افــزود:  
ظرفیت های خوبــی در دیگر اقام لوازم 
خانگی نصب شده یا در حال نصب است.
وی بیان  داشت: بازار کنونی لوازم خانگی 
تحت تاثیر شــاخص های کان اقتصادی 
و بــه  خصوص اتفاقاتی که در حوزه ارز، 

تورم و غیره می افتد، است.
مدرس خیابانی گفت: البته وقتی دستمزدها 
و هزینه های تولیدکنندگان افزایش می یابد، 
نمی توان با سرکوب قیمت ها از این رویه 
جلوگیــری کرد، اما در عین حال افزایش 
افسارگســیخته قیمت ها نیــز قابل قبول 

نیست.
برپایــه این گــزارش، در بخش تقاضای 
لوازم خانگی، برخی فروشندگان و عرضه 
کنندگان از عرضه کاالهای خود ممانعت 
کرده و احتــکار می کنند که در این زمینه 

سازمان حمایت به دنبال نظارت و کنترل 
هر چه بیشتر بازار است.

در این زمینه، رییس اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان لوازم خانگی به ایرنا گفت: تاکنون 
حدود ۴۰ تولیدکننده نزدیک به دو هزار و 
۶۰۰ قلم لوازم خانگی را در سامانه ۱۲۴ 
ثبت کرده اند، این در حالی است که هنوز 
قیمت حدود ۲۵ درصد کاالهای برندهای 
بزرگ از ۲۰ شــرکت در این سامانه ثبت 

نشده است.
»سید مرتضی میری«  اظهار داشت: عده ای 
صاحب برند که تولید کاالهایشان از سوی 
برخی کارخانه ها انجام می شود، به دلیل 
نداشتن »ایران کد« برای کاالهایشان اکنون 
با مشــکل ثبت قیمت در ســامانه ۱۲۴ 
سازمان حمایت مواجه شده اند که بیش از 

۳۰ برند را شامل می شود.
وی در بــاره کاالهای خارجی موجود در 
بازار می گوید: شاید ۲۵ درصد این کاالها 
از قبل در انبارها باقی مانده باشــد، اما ۷۵ 

درصد دیگر قاچاق است.
پایان شهریورماه،  میری خاطرنشان کرد: 
آخرین مهلت در نظر گرفته شــده برای 
قبیل  این  عرضه کننــده  فروشــگاه های 
کاالهاست تا پس از اعام به اتحادیه لوازم 

خانگی، آنها را به فروش برسانند.
افزایش قیمت ها

رییــس اتحادیه صنف توزیــع کنندگان 
لوازم خانگی یادآور شــد:  افزایش قیمت 
۲۰ درصدی برای تلویزیون و حداکثر ۲۵ 
درصدی برای دیگر لوازم خانگی نسبت 
به بهمن ماه پارسال به شرکت ها اجازه داده 

شده است.
این مقام صنفی همچنین به کاهشی شدن 
رونــد تولید برخی لوازم خانگی در ســه 
ماهه امسال اشــاره کرد و آن را ناشی از 
تخصیص نیافتن ارز و تامین نشــدن به 

موقع مواد اولیه برشمرد.
پر کردن خال حضور خارجی ها

در این پیوند، دبیرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگــی ایران نیز به ایرنــا گفت: اکنون 
سازمان حمایت، پنج قلم کاال را به منظور 
ساماندهی در سطح عرضه، مشمول ثبت 

در سامانه ۱۲۴ کرده است.
»ســید عباس هاشــمی« اظهارداشــت: 
بــا توجه به بــروز مشــکاتی از جمله 
تخصیص نیافتن ارز و تامین نشدن و رشد 
قیمت های مواد اولیه، افزایش ۲۵ درصدی 
برای یخچال فریزر، اجاق گاز و ماشــین 
لباسشویی و رشد ۲۰ درصدی قیمت برای 
انواع تلویزیون از سوی سازمان حمایت 

اجازه داده شده است.
وی بیان داشــت: با توجه به مشــکات 
یاد شــده، ســازمان حمایت به صورت 

علی الحســاب با این ارقام موافقت کرده 
و شــرکت هایی که افزایش های بیشتری 
را خواهان هستند، باید به ارائه مدارک و 

مستندات بپردازند.
هاشمی افزود: به منظور ساماندهی بیشتر، 
مقرر شد محدودیت هایی برای گارانتی اقام 
تولید لحاظ شــود تا اگر تولیدات به بازار 
عرضه اما نصب آنها گزارش نشد، گارانتی 

محصول از زمان تولید محاسبه شود.
وی با اشاره به وجود لوازم خانگی قاچاق 
در بازار، خاطرنشــان کرد:  مقرر شده همه 
این کاالها »شناسه کاال« بگیرند که در این 
صورت قیمت آنها ثبت شده و قابل رصد 

خواهد بود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
در باره تولید برخی اقام لوازم خانگی در 
دو ماهه امســال نیز گفت: دو برند مطرح 
کره ای که از ایران خارج شدند، سهم بیش 
از ۶۰ درصدی در بازار داشــتند، بنابراین 
هرچند تولیدات کارخانجات افزایش یافته 
اما از آنجایی که نتوانسته اند خا وجود این 
شرکت ها را پر کنند، کاهش تولید مشاهده 

می شود.
وی همچنین دیگــر دالیل کاهش تولید 
را دسترســی ناکافی به مواد اولیه داخلی 
از جمله ورق های فوالدی، مقاطع مســی 
و آلومینومی و تغییر مــداوم قیمت آنها، 

همچنین کندی تامیــن و تخصیص ارز 
مورد نیاز این صنعت برشمرد.

سهولت قاچاق لوازم خانگی 
انجمن  دبیــر  »محمدرضــا شــهیدی« 
تولیدکنندگان لــوازم صوتی و تصویری 
کشــور نیز اظهار داشــت: در چارچوب 
مصوبات ســازمان حمایــت از مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان، قیمت انواع 
تلویزیون نســبت به بهمن ماه پارســال 
افزایش حداکثر ۲۰ درصدی داشته است.

بــه گفته این مقام صنفــی، اکنون به جز 
دو شرکت، بقیه شرکت های تولیدکننده 
تلویزیون قیمت های جدید را در سامانه 

۱۲۴ به ثبت رسانده اند.
شــهیدی اضافه کرد: حــدود ۱۶۰ مدل 
مختلــف تلویزیون در قابلیت ها و اندازه 
های مختلف در بازار ایران وجود دارد که 
حداقل قیمت آنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان بوده و در اندازه های ۴۰ تا ۵۵ اینچ 
به عنوان پر فروش ترین اندازه ها، از چهار 

تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارند.
وی بیان داشــت:  شــرایط قاچاق لوازم 
خانگی، امروز با اســتفاده از شبکه ها و 
فضای مجــازی راحت تــر از هر زمان 
دیگری انجام می شــود و قاچاقچیان با 
نپرداختن مالیات، عوارض، گمرک و بیمه، 
همچنین شرایطی نظیر پایین آمدن قدرت 
خریــد مردم و همــکاری نکردن برخی 
سازمان ها با تولیدکنندگان، شرایط سختی 

را برای تولید رقم زده اند.
شهیدی به طور نمونه با تقدیر از خدمات 
نیروی انتظامی، از یک مورد توقف مواد 
اولیــه و ملزومات تولیدی پنج شــرکت 
بزرگ لوازم خانگی به اشــتباه در یکی از 
استان های جنوبی در ماه گذشته خبر داد 
و گفت:  همین مساله تا طی روال قانونی 
و تشــکیل پرونده، حدود یک ماه و نیم 
خط تولیدی این شــرکت ها را با توقف 
همراه کرده اســت. وی افزود: در ســه 
ماهه نخست امسال نزدیک به ۱۱۰ هزار 
دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که 
در همسنجی با پارسال  افت ۲۵ درصدی 

نشان می دهد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و 
تصویری کشور در باره پدیده قاچاق در 
بازار، گفت: همه برندهای ُکره ای تلویزیون 
که اکنون در بازار وجود دارد، قاچاق است 
و از حدود دو سال پیش شرکت ال. جی 
و یک ســال پیش سامسونگ کشورمان 
را ترک کــرده اند و اینکــه اجناس آنها 
باقی مانده موجودی انبارهاســت، درست 

نیست.
وی اظهار داشت: برآوردها حاکی از ورود 
حدود ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق 

در بازار کشورمان در سال گذشته بود.  

بازار لوازم خانگی در انتظار بازگشت آرامش و رونق

 درحالیکه بررســی وضعیــت نقدینگی 
در هشت سال گذشته نشان می دهد که اقتصاد 
ایران در سال گذشته بیشترین میزان نقدینگی را 
تجربه کرده و در این مدت بیش از ۲۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان رشــد داشته و بر پایه پیش بینی ها 
احتماال به یک میلیون میلیارد تومان هم می رسد؛ 
رییس کل بانک مرکزی اعام کرده که با فروش 
ســهام دولتــی و انتشــار اوراق بدهی، حجم 
نقدینگی کم می شود اما کارشناسان این کاهش 
حجم نقدینگی را مشــروط بــه انجام صحیح 
عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت 
دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم 

و نقدینگی می دانند.
به گزارش ایسنا، نقدینگی میزان حجم پول در 

گردشی اســت که از مجموع پایه پولی و شبه 
پول )هرگونه پولی که در بانک ســپرده گذاری 
شده اما امکان برداشــت از آن به زمان خاصی 
محدود شــده است( خلق می شود و رشد بیش 
از اندازه و خــارج از کنترل آن تاثیراتی مخربی 
چــون افزایش تورم و قیمت ها بــر اقتصاد هر 
کشــوری را در بر خواهد داشت که طبق گفته 
کارشناسان اقتصادی، برای مهار آن اگر عملیات 
بازار باز بانکی و انتشار اوراق و عمق بخشیدن 
به بازار اوراق به درستی عملیاتی شوند و دولت 
هم از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و 
نقدینگی حمایت کند، آن وقت موتور خلق پول 

خاموش می شود.
عاوه برایــن، تامین و کنترل کســری بودجه، 

استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار 
نظــام نظارتی بر بانک ها که مانع خلق نقدینگی 
شــود و کنترل و کاهش نرخ سود بانکی نیز از 

دیگر ملزومات مهار رشد نقدینگی است.
همچنین، ســهراب دل انگیزان - یک تحلیلگر 
اقتصادی - درباره وضعیت نقدینگی در ســال 
کنونی پیش بینی می کند که امســال معادل یک 
میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق شــود که با 
این وضعیت، ســهم هر ایرانی از تورم بیشتر از 

۳۳ هزار تومان خواهد بود.
در این زمینه بر پایه جدیدترین اعام رییس کل 
بانک مرکزی، در ســال کنونی با فروش سهام 
دولتی و انتنشــار اوراق بدهی حجم نقدینگی 
قرار است کم شود که البته کارشناسان نیز تحقق 

این امر را مشــروط به موارد ذکر شــده در باال 
می دانند. همچنین، بررسی وضعیت نقدینگی در 
هشت سال گذشته نشــان می دهد که نقدینگی 
در ســال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان و در پایان ســال گذشته طبق جدیدترین 
آمار اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
بیــش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومــان بوده که با 
رشد ۳۱ درصدی مواجه شده است و سهم پول 
از این میزان ۴۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم شبه 
پول از نقدینگی در اســفند سال گذشته معادل 
۲۰۴۴۸ هزار میلیارد تومــان بوده که به ترتیب 
نسبت به سال قبلش ۴۹.۸ و ۲۸ درصد افزایش 

یافته است.
بنابراین، اقتصاد ایران در هشــت ســال گذشته 

بیشــترین میزان نقدینگی و کمترین را در سال 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۰ تجربــه کرده و از ســال ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۸ نقدینگی با رشــد بیش از ۲۰۰۰ هزار 

میلیارد تومانی مواجه شده است.
عاوه براین، نقدینگی در ســال های ۹۱، ۹۲ و 
۹۳ به ترتیــب ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، 
۶۳۹ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ۷۸۲ هزار و 

۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنین ســال های ۹۴ و ۹۵ هر یک به ترتیب 
دارای ۱۰۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ۱۲۵۳ 
هزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان نقدینگی بوده اند و 
۱۵۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و ۱۸۸۲ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان رقم نقدینگی در سال های 

۹۶ و ۹۷ است.

اوضاع نقدینگی در ۸ سال اخیر

۹۸ میزبان باالترین نقدینگی

 رییس ســازمان ملــی کارآفرینی گفت: 
برای اینکه بتوان بازار خودرو را کنترل کرد باید 
سطح عرضه خودرو در بازار را افزایش داد، این 
مهم زمانی به دست می آید که محصوالت جدید 

و با کیفیت روانه بازار مصرف شود.
به گزارش ســایپا، »حسین ســاح ورزی« در 
بازدید از مرکز تحقیقات گروه خودروســازی 
ســایپا افزود: شــرایط حاکم بر اقتصاد کشور، 
کاهــش درآمدهای نفتــی  و دیگر موارد باعث 
شــد که در ســال های اخیر کاهش ارزش پول 
ملی کشــورمان رخ دهد و به همین دلیل مردم 
با تورم و گرانی کاالها مواجه شدند، از این رو 
افراد زیادی برای حفظ ارزش پول خود ســراغ 

بازار خودرو رفتند و همین امر سبب شد عرضه 
و تقاضای خودرو دچار مشکل شده و در پی آن 

قیمت ها سیر صعودی داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که چهره مخدوش 
شــده صنعت خودرو را چگونه مــی توان در 
بین مردم تغییر داد، گفت: سیاســت گذاری های 
نادرســت، وعده های تحقق نیافته، عدم ایفای 
تعهــدات و موارد دیگر باعث شــد که تصویر 
درســتی از صنعت خودرو در بین مردم شکل 
نگیرد و حتی خیلی از مشــکات و چالش ها 

تبدیل به شوخی و جوک شود.
ساح ورزی ادامه داد: به نظر می رسد با اطاع 
رســانی فعالیت های خودروسازان می توان به 

مــردم اطمینان داد که صنعــت خودرو در حال 
پوست اندازی است.

وی درباره اســتفاده از ظرفیــت مجموعه های 
دانش بنیان برای توســعه صنعت خودرو، اظهار 
داشت: ضرورت دارد که همه بنگاه های صنعتی 
و تولیــدی از توان شــرکت های دانش بنیان  و 
نخبگان اســتفاده کنند تا در شــرایط تحریمی 
بهتــر بتوان از معضات عبور کرد و به ســمت 
بومی ســازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو 
رفت، همانطور که گروه سایپا برای متنوع سازی 
و افزایش کیفیت محصوالت خود، همکاری با 
مجموعه های دانش بنیان و استارتاپ ها را آغاز 

کرده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: 
سایپا در زمینه طراحی و آماده سازی محصوالت 
جدید با کیفیت، گام های خوبی برداشته است به 
گونــه ای که در آینده ای نزدیک مردم شــاهد 
ورود خودروهای جدید به سطح بازار خواهند 

بود. 
محصــوالت  ورود  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
جدیــد، ســبد عرضــه خــودرو در کشــور 
اینکــه  بــرای  امــا  شــد،  خواهــد   متنــوع 
چنین امری مســتمر باشــد و با ســرعت فیس 
لیفت های جدید خودرویی وارد بازار شود می 
توان به دانش بنیان ها و جامعه دانشگاهی کشور 

تکیه کرد.

آگهی مزایده نوبت دوم 
پیرو آگهی مزایده مورخــه 99/2/21 شرکت تعاونی پوالد اندیش نوین زنگان در نظر 
دارد مجتمع تجاری سبالن )در حال ســاخت( به مساحت 1215 مترمربع با پروانه 
احداث 7000 مترمربع از طریق مزایده کتبی به فروش برساند متقاضیان میتوانند 
پس از بازدیــداز محل پروژه واقع در زنجان بلوار 22 بهمــن ورودی پونک روبه روی 
مجتمع مســکونی افق پیشنهادهای کتبی خود را در پاکت در بسته و الک و مهر شده 
از تاریخ نشر آگهی تا ســاعت 17 عصر روز یکشنبه مورخه 99/4/8 به محل استقرار 
موقت مدیران تصفیه شرکت )درحال انحالل و تصفیه(به نشانی زنجان سعدی شمالی 
روبه روی بیمارســتان ارتش ساختمان شمس طبقه ســوم واحد ۳۰2 تحویل نمایید 
پیشنهادهای ارئه شده راس ســاعت 17:۳۰ عصر همان روز بازگشایی و برنده مزایده 
اعالم خواهد شــد و مدیران تصفیه در رد یا قبولی پیشنهاد ها مختار خواهند بود و به 
پیشنهادهای مشــروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد در صورت نیاز به اطالعات 
بیشتر با شــماره ۰91۰141۳789 و ۰9۰۳۰۳2۵97۶ تماس حاصل فرمایید. در ضمن در 

شرایط مساوی اولویت با بستانکاران )طلبکاران(شرکت میباشد.
هیات تصفیه شرکت تعاونی پوالداندیش نوین زنگان

رییس سازمان ملی کارآفرینی تاکید کرد:

لزوم افزایش عرضه خودرو برای کنترل بازار



در آخرین روزهای خرداد ماه سال ۹۹ سفری به 
دیار آبا و اجدادیمان روستای حصار داشتم - با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و رعایت فاصله 
اجتماعی- تالش و کوشــش هــم والیتی های 
عزیزمــان  اعم از پیر و جوان در شــالیزارها و 
یونجه زارهــا توجه هر بیننــده را به خود جلب 
می کرد. هوای نســبتا مالیمی بود،  پرواز انواع 
پرندگان بومی و غیر بومی  مخصوصا لک لک ها 
در سبزه زارها و سطح رودخانه و باالی کوه های 
رنگارنگ منحصر بفرد منطقه، مناظر زیبایی خلق 
کرده بود. آب رودخانه قزل اوزن هم به نســبت 
خوب و از گل و الی خبری نبود. نسیمی که از 
ناحیه شمال غربی در حال وزیدن بود سطح آب 
را مواج و تماشایی کرده و صورت هر بیننده را به 
خنکای آب می نواخت. عده ای از نوجوان های 
روســتا هم در گوشــه ای که مناسب شنا کردن 
بــود تنی به آب زده و شــادمانی می کردند. این 
روزها استفاده از تکنولوژی در کاشت، داشت و 
برداشت رونق گرفته که می تواند با استعانت از 
خداوند متعال کمک زیادی در بهره وری داشته 
باشد. یکی دیگر از نکات جالب توجه، استفاده 
از دیگر ظرفیت های موجود در روستاســت، از 
جمله پرورش ماهی که  در دو اســتخر در حال 

انجام اســت. ایجــاد باغ های ســازگار با آب و 
خاک و هوای روســتا مانند پسته نیز از کارهای 
خوبی اســت که به آن پرداخته شــده و به نظر 
می رســد در آینده ی نه چندان دور شاهد رشد 
و توســعه  در این زمینه نیز باشــیم. اما از همه 
اینها که بگذریم مهر و محبت و نوع دوستی اهالی 
محترم روستاست  که الحمدهلل نسل به نسل در 
حال انتقال می باشد و این ویژگی در وجود تمام 
عزیزان هم والیتی -چه در روستا و چه در خارج 

از آن- موج می زند.
یکی از این محبت ها که شــامل حال بنده شــد 
وقتی بود که با ماشــین به سمت رودخانه رفتم 
)چایالق ( و شوربختانه به جهت عدم آشنایی با 
موقعیت منطقه چرخ های جلوی ماشین در ماسه 
فرو رفت و با تالش های اولیه خودم و همراهان 
موفق به خالصی از این شرایط پیش آمده نشدم. 
پس از آن با دوست عزیز خودم آقا مجید باقری 
)کربالیی قارداشعلی( تماس گرفتم که علیرغم 
کاری که داشــتند بالفاصله با امکانات اولیه در 
محل حاضر شــدند، ولی مثل اینکه کار سخت 
شــده بود و با هر تالش ناموفق ماشین بیشتر در 
ماســه فرو می رفت که در نهایت با پیگیری آقا 
مجید، جوان عزیز دیگری که از  روستا کار خود 

را نیمه کاره رها کرده و با تراکتور به کمک ما آمد 
و بسیار ماهرانه و بدون هر چشم داشتی ماشین 
را بکسل و الحمدهلل ما را از آن وضعیت نجات 
دادند و حتی حاضر نشدند بنده جبران زحمات 
ایشان را بنمایم. وقتی نام و نشان وی را پرسیدم 
گفتند نامش جعفر آقــای تقی لو فرزند مرحوم 

مشهدی مختار است.
این را نوشــتم تا بگویم این حس کمک و امداد 
و نوع دوستی در بین مردم با فرهنگ حصار نسل 
اندر نسل در حال انتقال است و هیچ ثروتی برای 
مردم  ســرزمینی باالتر از این نیست. خداوند به 
همه این عزیزان توفیق و به کشــت و کارشان 

برکت عنایت فرماید. 

»حاصار قیزیل توپراق اولوب
قیزیل اؤزن کنارینه 

باغ بره سی گؤرمه لیدی
صفا وئرر بهارینه 
مردومونون محبتی

اؤزن کیمی آشیر داشیر 
جان دا اگر که ایسته سه

فدا ائدر دیارینه
99/3/30
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فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان:
حمایت از هیات های ورزشی
از اولویت های مهم است

فرنشــین   
جوانــان  و  ورزش 
اســتان زنجان گفت: 
با وجود مشــکالتی 
منابع  در حــوزه  که 
حمایت  داریم،  مالی 
از هیئت ها کماکان در 
اداره کل  این  اولویت 

قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی در مجمع 
سالیانه هیئت ورزش سه گانه استان زنجان که 
با حضور رییس فدراسیون این رشته در سالن 
کنفرانــس اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
زنجان برگزار شــد، با بیان اینکه ورزش یکی 
از بخش هایی اســت که تاثیر زیادی از شیوع 
ویروس کرونا پذیرفته است، افزود: آمار حاکی 
از آن است که ورزش یکی از بخش هایی است 
که شــیوع این ویروس آسیب زیادی را به این 

بخش وارد کرده است.
وی با بیان اینکه هیئت های ورزشــی در استان 
نتوانســته اند به فعالیت های ذاتی خود، آن طور 
که باید عمل کنند و این یک آسب جدی برای 
ورزش تلقی می شود، تصریح کرد: با وجود همه 
این مسائل، تاکید ما به هیئت های ورزشی این 
است که برای پیشگیری از شیوع این ویروس، 
همــه پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت کنند.
خلیلی با یــادآوری اینکه آمار نشــان می دهد 
ســه گانه زنجان جزو رشــته هایی است که در 
کشور حرف های زیادی برای گفتن دارد، ادامه 
داد: ورزشــکاران این رشــته در شرایط امروز 
جامعه می توانند به جز رشــته شنا در دو رشته 
دیگر یعنی دوچرخه سواری و دو فعالیت داشته 

و آمادگی بدنی خود را حفظ کنند.
فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان با 
تاکید بر اینکه حمایت از هیئت ها همواره به 
عنوان یکی از اولویت های این اداره کل بوده 
است، خاطرنشــان کرد: با وجود اینکه منابع 
درآمدی این اداره کل به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا به شدت کاهش یافته است اما حمایت 
از هیئت هــا را کمــاکان به عنــوان یکی از 

اولویت های خود می دانیم.

 خبـــر

 فوق تخصص ریه گفت: بعضی از بیماران 
بهبودیافته از بیماری کرونا عوارض ماندگاری را 
خواهند داشــت، به طوری کــه دیگر به زندگی 

عادی گذشته خود باز نمی گردند.
عفت رفیعی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
عالئم گوارشی از جمله اسهال، استفراغ، تهوع و 
بی اشتهایی، عالئم تنفسی که حیات فرد را تهدید 
می کند و عالئم دیگــری مانند کاهش بویایی و 
چشایی در افراد مسن و کاهش سطح هوشیاری، 

از شایع ترین عالئم بیماری کرونا است.
وی در رابطه با وضعیت بیماری کرونا در استان، 
افــزود: روند مبتالیان به ویــروس کرونا و افراد 
بستری در بیمارستان ها در دو هفته گذشته ثابت 
بوده، ولی در دو هفتــه اخیر این روند صعودی 
بــوده، به طــوری که شــاهد افزایــش بیماران 
مراجعهکننده ســرپایی و افراد بســتری شده در 

بیمارستان هستیم.
این پزشــک با اشاره به طوالنی شدن مدت زمان 
قرنطینه و خستگی ناشی از آن در مردم از جمله 
عوامل افزایش تعــداد مبتالیان به بیماری کرونا 
اســت، تصریح کرد: شوربختانه بسیاری از مردم 
هنوز هم باور نکرده اند که این بیماری خطرناک 
بوده و ممکن اســت منجر به مرگ بیمار شــود، 
بــه همین خاطر خود را ملــزم به رعایت نکات 

بهداشتی نمی کنند.
فوق تخصص ریه با تاکید بر اینکه مردم  اســتان 
بیماری کرونا را جدی بگیرند و با رعایت نکات 

بهداشتی به کادر درمانی استان و خود کمک کنند 
تا این بحران را پشــت ســر بگذاریم، ادامه داد: 
کرونا یک بیماری ویروسی است که بسیار سریع 
و راحــت انتقال پیدا کرده و افــراد جوان را نیز 

درگیر می کند.
رفیعی با اشــاره به باور غلط مردم در باره اینکه 
جوانــان به علت قوی بودن سیســتم ایمنی بدن 
خود دچار این بیماری نمی شــوند و در غیر این 
صورت به نوع خفیف آن مبتال خواهند شــد و 
در بین آنان مرگ و میر نخواهیم داشــت، اظهار 
کــرد: امروز در بخــش ICU نصــف بیماران 
جوانان هستند، بنابراین باید این باور غلط را کنار 
بگذاریم و افراد جوان نیز نکات بهداشتی را باید 

به طور جدی رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد بهبود یافته از 
بیماری کرونا عوارض ماندگاری از این بیماری 
خواهند داشت، به طوری که دیگر قادر به انجام 
کارهایی که در گذشــته انجام می دادند، نخواهند 
بود و دیگر به زندگی عــادی خود باز نخواهند 
گشــت، افزود: بعضی از این افــراد برای ادامه 
تنفس به اکسیژن دائم و دستگاه نیاز خواهند بود.
این پزشک با بیان اینکه بیماری کرونا به سه دسته 
خفیف، متوسط تا شدید تقسیم می شود، تصریح 
کــرد: افرادی که دچار نوع خفیف بیماری کرونا 
می شوند نیازی به بســتری ندارند و به صورت 
سرپایی نکاتی را آموزش می بینند و در منزل خود 

دوران درمان بیماری را سپری می کنند.

فوق تخصص ریــه با بیان اینکــه در برخی از 
بیماران از نوع متوســط تا شــدید بیماری کرونا 
شاهد درگیری شدید ریه هستیم، به طوری که به 

بخش های ویژه برای مراقبت و استفاده از دستگاه 
منتقل می شوند، خاطرنشان کرد: شایان ذکر است 
پیشــگیری از بیماری کرونا بسیار حائز اهمیت 

است، زیرا در مواردی آسیب های جبران ناپذیری 
را به فرد می رساند، بنده شاهد فوت چند نفر از 

اعضای یک خانواده بر اثر بیماری کرونا بوده ام.

پیشگیری بهتر از درمان است

برخیازبیمارانکروناییبهزندگیعادیخودبازنمیگردند

 متخصص ارتوپد گفــت: اولین جراحی 
تعویض کامل مفصل معکوس شانه در زنجان با 

موفقیت انجام شد.
ابوالفضل نوری در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
نخستین جراحی تعویض کامل مفصل معکوس 
شــانه، اظهار کرد: اولین جراحی تعویض کامل 
مفصل معکوس شانه در بیمارستان بهمن زنجان 

به مدت دو ساعت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی تعویض مفصل 
شانه در دنیا و به خصوص در ایران جراحی بسیار 
نوپایی محسوب می شود، افزود: تعداد افرادی که 
به صورت آکادمیــک و علمی جراحی تعویض 
کامل مفصــل معکوس شــانه را در ایران انجام 
می دهند از تعداد انگشتان دست نیز کمتر بوده که 

از این پس در زنجان نیز امکان پذیر است.
این پزشــک در رابطه با مشــخصات بیماری که 
اولیــن جراحی تعویض کامــل مفصل معکوس 
شانه، تصریح کرد: این بیمار ۷۰ سال سن دارد و 
درد شدید و کاهش کارآیی شدید از شش ماه قبل 
از جراحی داشتند که پس از جراحی حال عمومی 
کامال خوبی داشته و از هفته بعد فیزیوتراپی شروع 

خواهد شــد. متخصص ارتوپد با بیان اینکه طبق 
پرسشی که از همکاران قدیمی متخصص ارتوپد 
و آرشــیو بیمارســتان های زنجان داشتم، عمل 
تعویض کامل مفصل معکوس انجام نشده است، 
خاطرنشان کرد: علت انجام ندادن این جراحی در 
اســتان نبود همکار ارتوپد دوره تکمیلی جراحی 
شانه در مرکز فوق تخصصی آکادمیک بوده است.

انجام نخستین جراحی تعویض کامل مفصل معکوس شانه در زنجان

امداد خالصانه و بی منت
 دکترحسن تقی لو

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه  برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی به یکی ازشركتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات كلي مناقصات :
 

شماره 
برآورد اولیه موضوعمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار)ریال(
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-19

آبرسانی 
روستای 

حسام آباد 
شهرستان 

خدابنده

5/563/276/963

مبلغ 1000 میلیون ریال از محل 
بودجه عمومی و مبلغ 6850 میلیون 
ریال از محل صندوق توسعه ملی و 
مبلغ 600 میلیون ریال از محل سه 

درصد درآمد نفت

حداقل پایه 5 در رشته آب 
از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور
 278/163/848

3-تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ســاعت 11  صبح مورخه  99/04/03  لغایت تا ساعت  11مورخه  
99/04/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت 

اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به شماره سامانه :2099001230000014 اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق 

برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 11مورخه 99/04/21   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل 

از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشایش پاکات : پاکات مناقصه درساعت  11  مورخه  99/04/22  در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشایی خواهد شد.

10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی 
می باشد. شرکت آبفا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
12 - به قرارداد فوق 15درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد .

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
14- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد .
15- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه مي باشد .

اولآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بت
نو

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای شش دانگ یک باب عمارت به پالک ثبتی 2194 فرعی از 5299 اصلی واقع در بخش یک زنجان به شماره چاپی 359669-الف 80 
به نشانی: اسالم آباد خیابان 16 متری صدقعلی سلیمانی پالک 39 به نام آقای مصطفی حق وردی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارایه دو برگ 
استشهادیه مصدق، مدعی مفوقد شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده است، از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. ضمنا پالک مذکور به موجب سند رهنی شماره 5389-91/8/11 دفتر 48 در رهن می باشد.
محمدرضا حسنی - رییس واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 8603 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به شماره چاپی 715880-الف 97 به نشانی: 
بزرگراه شمالی 22 بهمن مجتمع فجر بلوک 38 واحد 47 به نام کبری بابا زاده فرزند بابا صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه 
مصدق، مدعی مفوقد شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره یک ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده است، از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند 

مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمدرضا حسنی - رییس واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 زنجان
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اذان ظهر

13:18

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

20:59

نیمه شب

00:23

اذان صبح فردا

4:09

طلوع صبح فردا

5:58

وضعیت آب و هوای زنجان:

9
28

چشماِن تو هک از هیجان، گرهی می کنند
رد من زهار چشِم نهان، گرهی می کنند

شاید هک آهگ اند ِز پایاِن ماجرا
شاید رباِی ره دِومان گرهی می کنند

بانوِی من! چگوهن تسّلیتان دهم؟،
چون چشم اهِی باوراتن، گرهی می کنند

ُپ کرده کیسه اهِی خود از ُبغِض روداه
چون ارباهِی خیِس خزان، گرهی می کنند

وقتی تو گرهی می کنی ای دوست، رد دلم
گار، ارباهِی جهان، گرهی می کنند ان
گار، با تو، باِر ِدگر، خوارهاِن من ان

رد ماتِم رباردشان، گرهی می کنند
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

 دبیر عکس: ناصر محمدی
 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 481۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586۷31

اصغرغنیلو
استادمسگرزنجانی

لو )متولد 1347 در شهر زنجان(،  اصغر غنی 
استاد کار مسگر زنجانی است.

»غیبعلی  نزد پدرش استاد  او در سال 1363 
غنی لو« حرفه مسگری را آموخت.

ظروف  انواع  ساخت  در  مسگر  استادکار  این 
آجیل خوری، میوه خوری، پارچ، دیگ، دیگچه 
و بسیاری دیگر از لوازم تزیینی و کاربردی تجربه 

داشته و مشغول به کار است.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
قابلمه مسی؛ اثر استاد اصغر غنی لو
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